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Kommunstyrelsen

Rapportering investeringar - årsbokslut 2018
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet 2018 samt en statusrapportering med kommentarer
från sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2018 års investeringsanslag till 65
mkr. Under året avslutades flera projekt till ett värde av 63 mkr, däribland
kollektivtrafik Finnvedsvägen (8 mkr), ny lokal för transportenheten (9 mkr) och
vattenskada Viggestorpsskolan (5 mkr).
Vid årsbokslutet var flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan där inköp av
konst återstår innan slutredovisning av projektet kan göras. Andra exempel var
infrastrukturprojekt såsom gång- och cykelväg i Butbro, asfalteringsarbete under
2018 och cykelfrämjande insatser. Verksamhetens investeringar uppgick under året
till 8 mkr, däribland inventarier och utemiljö inom förskola och grundskola (3 mkr),
inventarier inom vård och omsorg (1 mkr) samt köksutrustning till kost- och
måltidsverksamheten (1 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visade på totala nettokostnader om 175 mkr,
där flera projekt löper under flera år. Inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bland annat fastighetsinvesteringar (22 mkr),
exploatering boende och näringsliv (26 mkr), offentliga miljöer (10 mkr) samt
klimat- och miljöanpassningar (2 mkr) som delvis är påbörjade eller som beräknas
komma igång under 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att godkänna rapporteringen.
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Rapportering investeringar - årsbokslut 2018
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet 2018 samt en statusrapportering med kommentarer
från sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2018 års investeringsanslag till 65
mkr. Under året avslutades flera projekt till ett värde av 63 mkr, däribland
kollektivtrafik Finnvedsvägen (8 mkr), ny lokal för transportenheten (9 mkr) och
vattenskada Viggestorpsskolan (5 mkr).
Vid årsbokslutet var flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan där inköp av
konst återstår innan slutredovisning av projektet kan göras. Andra exempel var
infrastrukturprojekt såsom gång- och cykelväg i Butbro, asfalteringsarbete under
2018 och cykelfrämjande insatser. Verksamhetens investeringar uppgick under året
till 8 mkr, däribland inventarier och utemiljö inom förskola och grundskola (3 mkr),
inventarier inom vård och omsorg (1 mkr) samt köksutrustning till kost- och
måltidsverksamheten (1 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visade på totala nettokostnader om 175 mkr,
där flera projekt löper under flera år. Inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bland annat fastighetsinvesteringar (22 mkr),
exploatering boende och näringsliv (26 mkr), offentliga miljöer (10 mkr) samt
klimat- och miljöanpassningar (2 mkr) som delvis är påbörjade eller som beräknas
komma igång under 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna rapporteringen
-----
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1 Sektor:
1.1 Ledningsstab
Område

Investering
Stugby Arena Grosvad (pr 1242)

% klar

Startdatum

Slutdatum

98%

2009-10-28

2018-12-31

Kommentar
Inköp av stugor är avklarat och Medley sköter drift av campingen sedan hösten 2017,
förvaltningen tittar på en långsiktig lösning av driften. Badrum har renoverats i två av
stugorna. Under 2018 har vägen till campingen skrapats/jämnats/asfalterats och en bom
har installerats. Campingytorna har städats och röjts på sly. Campingen har försetts
med nya elstolpar, 26 husvagnsplatser och 14 husbilsplatser. Renovering ska ske av
det tredje badrummet.
Projektet behöver avslutas och slutrapporteras till Kommunstyrelsen (KS).
Vibjörnsparken (pr 1559)

98%

2016-10-07

2017-12-31

Kommentar
Projektet är slutfört men vidare utredningar kring driftskostnader pågår. Slutredovisning
till KS återstår.
Digitala välkomstskyltar (pr 1857)

98%

2016-10-07

2018-12-31

Kommentar
Projektet kan i stort sett anses avslutat under hösten 2018. Skylten på klockstapeln vid
kommunhuset driftsattes juni och skylten vid östra infarten på väg 51 driftsattes i augusti
2018 efter några tekniska problem.
Infartsskylten visar evenemang av större intresse som är öppna för allmänheten och
skylten på klockstapeln endast kommunal information eller evenemang där kommunen
är medarrangör. Båda skyltarna uppdateras i dagsläget av kommunikationsavdelningen
men planeringen är att evenemangsansvarig på kulturhuset också ska kunna publicera
information om evenemang på infartsskylten. Investeringskostnaderna har blivit högre
än budgeterat, främst beroende på tillkommande kostnader för ny elmatning till
infartsskylten. Kvarstår ekonomisk slutredovisning av projektet.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)
Offentliga miljöer
(Ledningsstab)

50%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Miljöundersökningar är avslutade och avgränsning av föroreningar finns. Huvudstudie
på a-planen pågår för att vi sedan ska kunna beräkna saneringsgrad och gå vidare med
en etablering av konstgräsplan.
Centrumutveckling forts

0%

2018-02-12

2020-12-31

Kommentar
Ett inriktningsprogram för de offentliga ytorna i centrum är framtaget under året. Ett
större helhetsgrepp behöver planeras. Dialog om hur/när och mer konkret vad som ska
genomföras och utformas kommer att föras med politiken under våren 2019.
Bandyplan

40%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Alla undersökningar är nu genomförda och har kompletterats med uppgifter från
miljöenheten. Utredningen inkluderar förutom geoteknik, miljöutredningar även
alternativa placeringar, underlaget för bandy som idrott samt behovet av en allmän isyta.
Bedömningen från miljöenheten är att den tekniska lösning som föreslås (pålning på
den befintliga bandyplanen) inte är ett alternativ på grund av de miljömässiga risker som
finns då detta är en före detta deponi. I 2019 års prioriterade uppdrag finns ett fortsatt
uppdrag om att "Utreda ev. framtida placering av bandyplan" vilket förvaltningen jobbar
med tillsammans med FAIK bandy. Olika lösningar har diskuterats och kommer att
återrapporteras till KS. När detta är gjort kan man kostnadsberäkna de åtgärder som
krävs.
Bergslagstorget vintern 18/19
(pr 9115)

98%

2018-11-01

2018-12-31

Kommentar
Under 2018 har "provisoriska" provutformningar av Bergslagstorget skett bl a i form av
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

investering i tema "Vintertorg". Intern redovisning av projektet återstår för avslut.
Personalparkering vid "Bäcken"
(pr 1989)

Infrastruktur
(Ledningsstab)

0%

2013-10-23

2019-12-31

Kommentar
Investeringen förbereds genom uppdatering av befintligt förfrågningsunderlag för
byggnationen. Ärendet hanteras i praktiken/genomförs av Samhällsplaneringsenheten.
Trolig anbudstid hösten 2019, i så fall med byggnation våren 2020.
Uppställningsplats tung trafik
(pr 9009)

20%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
En rad olika lösningar har testats men nu tittar förvaltningen tillsammans med
Norrköpings kommun om samverkan kan ske i stråket mellan kommunerna för en
funktionell lösning. Inställningen är från båda parter att i vilken kommun en lösning
placeras är sekundär. Trafikverket är även med i denna process. Svårt att bedöma i
dagsläget om när och hur man kan landa denna fråga samt hur en eventuell kostnad ser
ut.
Fastigheter
(Ledningsstab)

Omklädningsrum Arena Grosvad
(pr 1853)

60%

2016-10-07

2019-06-30

Kommentar
Ombyggnationen har påbörjats och beräknas vara klar våren 2019.
E-handel (pr 1977)

10%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man
håller e-handelsavtalen a-jour. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas för
införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med abonnemangsfakturor
från Tele2 är påbörjat.
Reinvesteringar friluftsanläggningar
(pr 1440)

100%

2016-10-07

2019-02-28

Kommentar
Pengarna avser Lunddalen, investering i säkrare el. Inväntar besked från Länsstyrelsen
om extra finansiering. Arbetet har fortskridit, ny luftvärmepump och borrning av vatten
har beställts.
Ny webbplats (pr 9078)
Verksamhetens
Investeringar
(Ledningsstab)

65%

2018-02-01

2021-12-31

Kommentar
Ny bild- och mediadatabas implementeras. Upphandlingar av nytt publiceringssystem
och webbkonsulter är genomförda. Inventering av behov och önskemål om design och
funktion för den publika sidan är gjord. Externwebben lanseras enligt plan i januari 2019.
Huvudredaktörer och redaktörer har utsetts och utbildningar är genomförda. Arbete
kring intranätet förbereds. Respektive sektor/enhet kommer att se över innehåll utifrån
tidigare skattning. Sedan ska nya finspang.se fyllas med nytt innehåll. Utifrån tidigare
beslut beräknas ny sida publiceras i början på 2019.
Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)

50%

2016-12-01

2019-06-30

Kommentar
Under våren 2018 har förvaltningen tittat på marken bakom fotbollsmålen vid A-plan där
löparbanan är ojämn. Jobbet är nu beställt och kommer att utföras våren 2019.
IT brandvägg (pr 9052)

98%

2017-11-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet är färdigställt och säkerhetsinställningar är konfigurerade.
Kvarstår slutredovisning av projektet.
Server och lagring (pr 9051)

98%

2017-12-01

2019-02-15

Kommentar
Implementationen är i slutarbete och beräknas vara färdig senast i mitten av februari
2019.

Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2018

4(18)
8

Område

Investering
Kundreskontraportalen (pr 1569)

% klar

Startdatum

Slutdatum

60%

2017-06-01

2019-05-31

Kommentar
Arbetet med införande av kundreskontraportal är påbörjad men försenades då det
saknades serverkapacitet. Med en temporär lösning går arbetet vidare och beräknas
vara klart i april-maj 2019. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge kostnadsbesparingar.
Nytt röstnings- och högtalarsystem
Sessionssalen (pr 9074)

35%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Kansliavdelningen har övertagit huvudansvaret för att genomföra investeringen.
Referensgrupp med berörda representanter från kansli, - kommunikations- och ITavdelningen har påbörjat arbetet med att stämma av förfrågningsunderlag utifrån
önskad funktionalitet. Upphandling ska ske under våren 2019 med för införande senast
vid halvårsskiftet.
Div. investeringar i sektorerna inom
ram (pr 1717)

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Årligt återkommande anslag som via beslut i KLG fördelas ut till kommunens olika
sektorer. Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.
IT-investeringar

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Årligt återkommande anslag. Detta fördelas ut till kommunens olika sektorer.
Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum.

Verksamhetens
investeringar
(Ledningsstab)

Digitalisering av föreningsregister
(pr 9075)

0%

2018-06-05

2019-06-30

Ny uppdaterad version av Public 360
(pr 9076)

0%

2018-06-05

2019-11-29

Kommentar
Investeringen har inte hunnit genomföras under 2018 som planerat. Förberedelser för
uppgradering sker under första halvåret 2019, med vissa begränsningar av resurser
med anledning av avdelningens ansvar för EU-valet. Ny version beräknas därför kunna
införas under hösten 2019.
Nya stratsyslicenser (pr 9079)

55%

2018-06-05

2019-06-30

Kommentar
Medel har avsatts för inköp av nya licenser, dessa köps in successivt vid behov.
Nya Personec moduler (pr 9077)

0%

2018-06-26

2018-12-31

Kommentar
Diskussion har förts utifrån kostnad och nytta av en investering i modulen
anställningsguiden utifrån den arbetstid som kan sparas. Detta har medfört att beslutet
omprövats. De moduler som fortfarande är aktuella att satsa på framåt är avvikande
tjänstgöring för medarbetare och möjlighet för chefer att attestera via app, om dessa ska
införas kommer det istället att handla om driftkostnader. Insatserna kommer att
underlätta administrationen för både chefer och medarbetare.
Teknisk utrustning konferenssalar
(pr 9031)

100%

2017-12-31

2018-12-31

Kommentar
Projektet är genomfört, men då kostnaden understiger ett prisbasbelopp tas det därför
inom IT-avdelningens driftbudget.
Upprustning bågskytteklubben
(pr 9095)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Isolering av tak har genomförts. En ny luftvärmepump har installerats. Under våren 2019
ska fasaden rustas.
Ledlampor i elljusspår (pr 9094)
Klimat och miljö
(Ledningsstab)

76%

2018-02-12

2019-01-31

Kommentar
Viggestorpsspåret har färdigställts under hösten, slutredovisning kvarstår.

1.2 Samhällsbyggnad
Område

Investering
Lärkvägen (pr 1487)

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2011-11-23

2019-12-31

Kommentar
Exploatering av småhustomter enligt beslut i KF där samtliga småhustomter är sålda.
Återstår att ge Lärkvägen ny toppbeläggning, vilket kan komma att ske först efter det att
merparten av aktuella tomter är bebyggda, vilket beräknas tidigast till år 2019.
Industriområde Hårstorp (pr 1273)

Exploatering
(sektor
samhällsbyggnad)

70%

2007-02-28

2018-12-31

Kommentar
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta
tomter till försäljning, återstår tre tomter att försälja. För två av tomterna finns
optionsavtal upprättade. Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet
slutdatum ytterst preliminärt.
Sundsvägen exploatering

0%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Exploatering ej påbörjad. Behov att justera planområdet vilket kommer kräva ett nytt
samrådsförfarande. Detaljplan bedöms kunna antas under 2019.
Dalsberg exploatering

9%

2017-05-24

2018-12-31

0%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Exploatering ej påbörjad.
Exploatering för boende och
näringsliv - Till förfogande (pr 1700)

Kommentar
Medel är avsatt för Grosvad 1:4 (Holmen), Grosvad 1:3, Östra Hårstorp,
Tallgläntan/Lotorp, Stora Allén, Stationsområdet, Lasarettsområdet
Ölstadsjön (pr 1628)

10%

2014-01-01

2020-12-18

Kommentar
Diskussioner med sakägare har förts men strandat. Ansökan om upphävande av
markavvattningsföretagen har lämnats till Mark- och miljödomstolen. Beslut inväntas för
att kunna påbörja restaurering av Ölstadsjön.

Klimat och miljö
(sektor
samhällsbyggnad)

Solceller på kommunala byggnader
(pr 1701)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet är färdigställt och uppdelat på två olika investeringar, Arena Grosvad och
Bellmans häst
Offentliga källsorteringskärl (pr 1710)

100%

2018-01-10

2018-12-31

Kommentar
Källsorteringskärl är inköpta och har utplacerats. Projektet är således slutfört och
avslutat.
Publika laddningsstationer elbilar
(pr 1913)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle
installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift
på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4. Undersökning pågår avseende lämplig plats
för ytterligare en laddplats.
Miljöutvecklingspott (pr 9063)

90%

2018-02-09

2019-02-28

Kommentar
Följande projekt som beviljades medel i 2018 års miljöpott var klara under 2018
•

Laddstolpar för elbilar till Metallen

•

Inköp av städvagnar till lokalvården

•
Källsortering till hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola
En upphandling av elcyklar pågår och cyklarna planeras att köpas in i början på februari
2019.
Klimat och miljö
(sektor
samhällsbyggnad)

Klimat- och miljöanpassning - Till
förfogande (pr 9063)

0%

2018-02-12

2019-12-31

2018-01-01

2019-02-28

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Elcyklar miljöutvecklingspotten
(pr 9091)

50%

Kommentar
En utlysning inför upphandling ramavtal för inköp av elcyklar pågår fram till sista januari.
Cyklarna kommer att köpas in när upphandlingen är klar.
Offentliga sorteringskärl 2018
(pr 9120)
Inköp av städvagnar Active Control
Systems (pr 9084)

0%

2018-12-01

2019-06-30

100%

2018-05-21

2018-12-31

0%

2018-12-01

2019-03-31

20%

2016-10-07

2019-06-30

Laddstolpar kommunhuset plan 2
(pr 9107)
Lekplatser (pr 1564)

Kommentar
Entreprenör för anläggande av lekplats i Vita stan är utsedd och arbetet påbörjas våren
2019. Ett koncept för utformning har tagits fram för den lekplats i Vita stan som återstår
att anlägga.
Skateboardpark (pr 1578)

28%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Delar av markberedningen har påbörjats och framtagande av handlingar för en
totalentreprenad är i slutskedet.
Offentliga miljöer
(sektor
samhällsbyggnad)

Lekplats Bruksparken

10%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Förslag på utveckling av lekplatsen har tagits fram och presenterats för
samhällsberedningsgruppen. Mindre åtgärder planeras genomföras under år 2019.
Ny lekplats Östra Hårstorp

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet har ännu inte startats upp men projektstart planeras till hösten 2019.
Ny lekplats västra Finspång

0%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Projektering planeras startas under hösten 2019.
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Område

Investering
Offentliga miljöer - Till förfogande
(pr 1702)

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt. Avslutas när samtliga av
2018 års projekt har slutredovisats och behöver således vara tillgänglig även under
2019.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

Offentliga miljöer
(sektor
samhällsbyggnad)

40%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Arbete med genomförande av huvudstudie för föroreningsproblematiken på Bruksvallen
pågår och beräknas vara färdigställd våren 2019. Utifrån resultatet av studien kan beslut
fattas om vilka fysiska åtgärder som är nödvändiga att vidta för att utveckla området
utifrån föroreningsproblematiken.
Detta uppdrag genomförs gemensamt av sektor samhällsbyggnad och ledningsstaben.
En miljöförstudie har genomförts och nästa steg är att genomföra en huvudstudie för att
klargöra föroreningssituationen och därmed val av metod för komma vidare.
Diskussioner kring genomförande av en huvudstudie och ansvarsutredning förs med
konsult.
Parallellt undersöks andra alternativ att förlägga en konstgräsplan.
Renovering offentlig toalett
Bergslagstorget (pr 1709)

98%

2018-06-01

2018-08-31

Kommentar
Projektet är genomfört, återstår internredovisning av projektet.
Reservkraft Berggården och
Hällestadgården (pr 1577)

100%

2017-05-01

2018-03-31

75%

2018-02-09

2019-02-28

Kommentar
Projektet är slutfört och återredovisat till KS.
FIP-bilar (pr 9058)
Samhällsskydd
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Bilarna är försenade men finns nu hos påbyggaren som säger att de kommer vara klara
senast februari 2019.
IVPA-fordon

0%

2019-01-01

2019-12-31

Basbil räddningstjänsten

0%

2020-01-01

2020-12-31

Samhällsskydd - Till förfogande
(pr 1703)

0%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt.
Köp av stationsområdet (pr 1445)

100%

2016-10-07

2017-12-31

Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)

16%

2012-02-27

2019-12-31

Kommentar
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för
trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärder genomförs i gatunätet och planering sker för eventuell
framtida gc-väg längs Sjöviksvägen.
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476)

67%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Delprojektet anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager vid Östermalm har
färdigställts, underlag för beslut om slutredovisning till KS är framtagen.
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt.
GC-väg Butbro (pr 1507)

90%

2013-01-01

2019-09-30

Kommentar
Anläggande av GC-väg och bro är i stort färdigställd, återstår trafikmålning. Pågår
diskussioner kring oklara kostnadsposter. Trafikmålning planeras ske under våren 2019.
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Område

Investering
GC-väg Norralundslänken (pr 1545)

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2016-01-11

2019-03-31

Kommentar
Färdigställd och slutredovisad till Trafikverket, kvarstår slutredovisning till KS.
Anpassning busshållplats
Bävervägen & pendlarparkering
(pr 1865)

95%

2016-01-01

2019-09-30

Kommentar
Anläggningen är i stort färdigställd. Återstår montering av en del mindre detaljer innan
slutredovisning till KS kan ske. Ett hållplatsläge har tillkommit efter att
grundinvesteringen beslutades. Upphandling har genomförts och anläggande av
busshållplatserna har påbörjats.
Cykelfrämjande insatser (pr 1866)

50%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Hållplatsläge kommer att slutredovisas till KS. Fortsatt arbete pågår med cykelfrämjande
åtgärder. Under år 2017 genomfördes hållplatsläge Tegelbruket etapp 1. Under år 2018
har investering skett i cykelskyltning och cykelpumpar, projekt elevs skolväg och
hållplatsläge Tegelbruket etapp 2.
Slottsmuren (pr 1867)

10%

2016-01-01

2019-12-31

Kommentar
Planeras genomföras under 2019, offert inväntas. Förslag till lösning har tagits fram och
diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig. Upphandlingsunderlag är ännu inte
framtaget.
Trafiksäkerhetsåtgärder Södra
Storängsvägen (pr 1868)
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

99%

2016-01-01

2019-04-30

Kommentar
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad. Slutredovisning till
Trafikverket för utbetalning av bidrag är klart, endast slutredovisning till KS kvarstår.
Värdshusvägen, ombyggnad
(pr 1869)

100%

2016-01-01

2018-12-31

2016-01-11

2019-12-31

Kommentar
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad.
Passage riksväg 51 vid
Vibergarondellen (pr 1870)

10%

Kommentar
Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till utformning för vidare diskussion med
Trafikverket.
Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)

95%

2016-01-01

2019-12-31

Kommentar
Kommunen har genom ett genomförandeavtal med Trafikverket tillskapat en gång- och
cykelväg i två separata delar utmed riksväg 51 mellan Finspång och Kolstad.
Lokalgatan i exploateringsområdet Melby ska fungera som en sammanbindande länk för
de två delarna. Överlämning från Trafikverket kvarstår.
GC-väg Butbro brodel (pr 1565)

99%

2016-01-11

2019-09-30

Kommentar
Anläggande av GC-väg och bro har anlagts. Ingår att slutredovisa tillsammans med
projektet GC-väg Butbro.
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Område

Investering
Skolskjutshållplatser (pr 1568)

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2017-04-24

2019-06-30

Kommentar
Projektet är klart och ska slutredovisas. Att synliggöra påstigningsplatser ger höjd
trafiksäkerhet. Inventering har genomförts av Finspångs tekniska verk. Uppsättande av
skyltar har skett vid flertal platser, ytterligare skyltar planeras sättas upp under hösten.
Kollektivtrafik Finnvedsvägen
(pr 1556)

99%

2015-12-01

2019-04-30

Kommentar
Projektet är klart och underlag för slutredovisning till KS är framtagen. Projektet är
genomfört och har slutredovisats till Trafikverket för utbetalning av bidrag.
Mattias Kaggs väg

0%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2019
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras.
Asfaltering 2017 (pr 1715)

100%

2017-05-24

2018-06-30

Kommentar
Beslut om tilldelning av medel fattades av KS i december 2017. Uppdraget är
genomförts och har slutredovisats.
Försäljning av Vistinge 6:24 (pr 1549)

100%

2016-03-23

2018-02-28

50%

2018-01-10

2019-09-30

Kommentar
Försäljningen är genomförd och avslutad.
Trygghet GC-väg under 51:an mot
Nyhem (pr 1711)

Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Förstärkt belysning längs GC-väg samt trädbelysning har anlagts samt
trygghetsskapande åtgärder har genomförts. Ytterligare åtgärder är inplanerade att ske,
däribland slyröjning.
Busshållsplats Willys (pr 1713)

0%

2018-01-10

2019-12-31

Kommentar
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Samplanering med projekt Passage 51:an vid
Vibergarondellen
Strandpromenad Engelska parken
(pr 1714)

30%

2018-01-10

2019-12-31

Kommentar
Projektet har påbörjats och en del åtgärder har genomförts i form av slyröjning och
rustning av gångväg. Diskussioner har förts med Siemens angående genomförande av
åtgärder på deras mark. Behov att ta ny kontakt på grund av organisationsförändringar
inom Siemens.
Asfaltering 2018 (pr 9082)

99%

2018-02-09

2019-03-31

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Åtgärder genomförda. Slutredovisning till KS återstår.
GC-väg Norrmalm - Lillängens
förskola/Högalid

10%

Kommentar
Projektet har senarelagts till år 2019 då det behöver klargöras hur anläggande av en
GC-väg längs Norrmalmsvägen kan genomföras.
GC-väg Bildningen (pr 1632)

0%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Projektet har ännu inte startats upp. Behov av utredning hur GC-väg ska passera
genom området.
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Område

Investering
Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)

% klar

Startdatum

Slutdatum

50%

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen vid Tegelbruket och Mandelblomsvägen är
genomförd och underlag för slutredovisning till KS är framtaget. Ytterligare
kollektivtrafikåtgärder planeras genomföras tex Hållplatsläge Hårstorp.
Trafiksäkerhet Sundsvägen

0%

2018-02-09

2018-12-31

Kommentar
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft.
GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083)
Infrastruktur
(sektor
samhällsbyggnad)

20%

2018-05-21

2019-12-30

Kommentar
Projekteringsunderlag och upphandlingsunderlag är under framtagande. Målsättning är
att färdigställa projektet hösten 2019.
GC-väg till framsidan av
Storängsskolan

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet är inplanerat att ske under 2019 och positivt besked om statlig medfinansiering
har erhållits. Projektet finns inte med i investeringsplan 2019. Tjänsteutlåtande tas fram
för äskande om medel.
Infrastruktur för
fastighetsinvesteringar i centrum

0%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Projektet är inplanerat under år 2019 och har ännu inte startats upp.
Infrastruktur - Till förfogande
(pr 1704)

0%

2018-02-12

2019-12-31

100%

2016-10-07

2017-10-01

5%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Ombyggnad våning 2 kommunhuset
(pr 1907)
Kommentar
Projektet är slutfört och slutredovisat.
Förbättringar receptionen (pr 1904)

Kommentar
Projektet satt i väntläge. Dock igångsatt i augusti då flera utredningar behöver parallell
köras.
Grosvadsskolan kyla kök (pr 1743)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Högtalarlarm Arena Grosvad
(pr 9108)

99%

2018-09-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Servisledning Storängsskolans
moduler (pr 9102)

90%

2018-09-01

2018-12-31

50%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Ej slutredovisad till kommunen
Renovering toalett Grytgöl (pr 9109)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

50%

2018-01-01

2018-12-31

50%

2018-01-01

2018-12-31

5%

2018-01-01

2018-12-31

95%

2016-10-07

2018-08-31

Kommentar
Pågående
Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110)
Kommentar
Pågående
Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet
(pr 9111)
Kommentar
Pågående
Bergska vux målning (pr 9112)
Kommentar
Ej påbörjad
Lillängsskolan (pr 1531)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen gällande byggnation, konstinköp ej genomfört
ännu. Intern redovisning ej klar.
Uppdatering trådlösa nät (pr 9113)

0%

2018-01-01

2018-12-31

Viggestorp renovering Kungsörnen
(pr 9105)

0%

2018-12-01

2019-12-31

100%

2016-10-07

2018-05-21

100%

2016-12-01

2018-05-21

100%

2016-12-01

2018-05-21

100%

2016-12-01

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

100%

2016-12-01

2017-03-16

50%

2016-12-01

2018-12-31

Tillagningskök Metallen (pr 1016)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
HVB-hem Nyhem (pr 1880)
Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
Finbo byte ventilationssystem (pr
1890)
Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS.
Skolgård Hällestad (pr 1854)

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Energiåtgärder Bellmans häst
(pr 1908)

100%

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Metallen ny förskola plan 4 (pr 1993)
Kommentar
Projektet är slutfört och återredovisat till KS.
Ekedal 2:1 (pr 1595)

Kommentar
Lantmäteriförrättning ännu ej slutförd. Beroende på hög arbetsbelastning inom
lantmäteriet anses ej förrättning prioriterad.
Förvärv lokaler transportenheten
(pr 1919)

100%

2016-12-01

2017-09-30

Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2017-05-24

2018-12-31

Projektet är slutfört och slutredovisad till KS.
Parkering Storängsskolan

Kommentar
Projektet har inte hanterats av fastighetsenheten tidigare. Projektet har aktualiserats på
nytt och samråd sker med samhällsplaneringsenheten.
Stationshuset

0%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Projektet har avvaktat ny organisation på fastighetsenheten.
Nyhemsskolan skolgård (pr 1856)

100%

2017-05-01

2017-09-30

100%

2017-05-01

2017-12-31

100%

2017-08-17

2018-03-31

100%

2017-06-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet slutfört och inskickat för godkännande.
Ombyggn. Hå 3:316 M.fl.
transportenhet (pr 9033)
Kommentar
Projektet slutfört och inskickat för godkännande.
Grytgöls skola ventilation (pr 9019)
Kommentar
Slutredovisning är skickad för godkännande.
Nyhemsskolan L&M ventilation
(pr 9021)

Kommentar
Projektet slutfört och redovisning inskickad för godkännande.
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Nyhemsskolan upprustning duschrum
(pr 9027)

100%

2017-06-01

2017-09-30

2017-06-01

2017-09-22

2017-01-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Lekeberga förskola ventilation
(pr 9020)

100%

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande.
Solceller kommunala fastigheterArena Grosvad (pr 1860)

99%

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår till KS.
Ingelsta Försäljning (pr 1994)

50%

2017-01-01

2018-12-31

100%

2017-07-01

2017-09-30

2017-12-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Affären är inte slutförd, juristprocess inledd.
Storängsskolan målning och portar
(pr 9048)

Kommentar
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande
Ombyggnation Kraftkärrsvägen ny
förskola (pr 1718)

99%

Kommentar
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Ospecificerade reinvesteringsmedel
(pr 1375)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

2018-02-09

2018-12-31

Kommentar
Investeringspott för fördelning av ej planerade åtgärder
Fastighetsinvesteringar 2018
- Nyhemsskolan särskola

10%

Kommentar
Ett om- och ett nybyggnationsalternativ är framtaget för presentation och avstämning
har skett med verksamheten.
Grosvadsköket

6%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Överenskommelse har gjorts med Vallonbygden att projektleda detta projekt. Beslut om
projektbudget finns ej.
Lotorps skola

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Genomförs efter att lokalisering för Lotorps förskola beslutas.
Kulturhuset utrymningsvägar

30%

2018-02-12

2019-06-30

Kommentar
Beställning är gjord och projekt skall genomföras under våren 2019.
Lågtröskelboende

100%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Är färdigbyggt av Vallonbygden som förhyr denna fastighet till sektor social omsorg.
Investeringsprojektet är således ersatt med ett hyresobjekt.
LSS-boende

Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

6%

2018-02-12

2018-12-31

Kommentar
Projektledare, projektgrupp och styrgrupp är utsedd. Lokalisering är klar.
Förprojektering pågår parallellt med framtagande av programbeskrivning.
Äldreboende

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Förberedelsearbete pågår. Programarbete, studiebesök mm planeras in under hösten
2018.
Ny grundskola tätort

0%

2019-01-01

2019-12-31

Ny förskola (eventuellt)

0%

2019-01-01

2019-12-31

Fastighetsinvesteringar - Till
förfogande (pr 1705)

0%

2018-02-12

2019-12-31

99%

2018-01-01

2018-08-16

100%

2018-01-01

2018-06-15

99%

2018-01-01

2018-09-14

Kommentar
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt
Reinvest: ventilation ridhuset
Torstorps gård (pr 1726)
Kommentar
Projektet är avslutat.
Reinvest ny ventilation
Storängsskolan lågstadiet (pr 1722)
Kommentar
Slutredovisning är skickad för godkännande.
Reinvest ventilationsåtgärder matsal
Hällestad skola (pr 1721)

Kommentar
Projektet är avslutat, slutredovisning till KS återstår.
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2018-01-01

2018-08-16

0%

2018-01-01

2018-12-31

60%

2018-01-01

2018-02-28

90%

2018-01-01

2019-01-31

Reinvest ny ventilation
Nyhemsskolan (pr 1724)

Kommentar
Projektet är avslutat. Slutredovisning till KS återstår.
Reinvestering:
verksamhetsanpassning lokaler
(pr 1727)
Underhåll: filmning avlopp
Viggestorpsskolan (pr 1734)
Kommentar
Projektet ej fakturerat från entreprenör ännu.
Underhåll: Metallen; relining avlopp
mm (pr 1729)

Kommentar
Avstämt med Vallonbygden och beräknas vara slutfört i januari.
Underhåll: kök, kylrum Finbo förskola
(pr 1730)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: entréportar
Storängsskolan (pr 1731)

99%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: lekyta Metallens förskola
(pr 1733)

90%

2018-01-01

2019-02-28

100%

2018-01-01

2018-12-31

99%

2018-01-01

2018-08-16

Kommentar
Ej slutfakturerat
Underhåll: köksutrustning
Berggården (pr 1735)
Fastigheter
(sektor
samhällsbyggnad)

Kommentar
Slutredovisning skickad för godkännande.
Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt,
belysning (pr 1736)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: takbyte Björke skola
(pr 1739)

99%

2018-01-01

2018-06-07

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: nytt papptak centrumhuset
Igelfors (pr 1740)

100%

2018-01-01

2018-07-07

99%

2018-01-01

2018-09-06

99%

2018-04-01

2018-12-31

Kommentar
Slutredovisning genomförd till KS.
Vattenskada Viggestorpsskolan
(pr 1720)
Kommentar
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Omställningskostnad ny förskola
Högklint (pr 1708)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Teknisk utrustning räddningstjänsten
(pr 1350)

100%

2016-10-07

2018-05-31

Utrustning FIP-bilar (pr 1911)

100%

2016-10-07

2018-03-01

Storköksutrustning 2016 (pr 1596)

34%

2016-12-01

2018-01-01

GIS-plattform (pr 1574)

90%

2017-05-24

2019-03-31

Kommentar
Införande av systemet fortgår. Projektet har försenats med anledning av planerad
uppgradering av kommunens interna IT-miljö. Nya servrar inom kommunen är
planerade att driftsättas i början av år 2019.
Införande av systemets olika delar har pågått under hela våren. Återstår att installera
den externa webbmodulen samt moduler för grävtillstånd, trafikföreskrifter och park.
Köksutrustning Storängsgården
(pr 1583)

70%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Beslut taget i KS i december 2017 om investeringsmedel med 300 tkr. Delar av
utrustningen; värmebox på spishäll, är plats och installerades under år 2017. Projektet
delavslutades under 2018, resterade investeringsmedel önskas överföras till
måltidsservice år 2019 i avvaktan av beslut om fortsatt verksamhet.
Räddningstjänsten nya möbler
(pr 9036)

Verksamhetens
investeringar
(sektor
samhällsbyggnad)

100%

2017-05-18

2018-04-30

Kommentar
Möbelinköpet blev dyrare än beräknat. Från början var det meningen att ambulansen
skulle vara medfinansiärer men man enades om att bara byte några få möbler i
respektive dagrum inte skulle bli bra. Räddningstjänsten tog nästan all kostnad så
kommer ambulansen stå för nästa års investering.
Köksutrustning kostenheten (pr 9054)

27%

2017-09-15

2019-12-31

Kommentar
Projektet är delavslutat under 2018. Inköp av värmeri till Björke skolas matsal, då
befintligt system var ur funktion. Diskmaskin och nytt frysskåp inköpt till Hårstorps
förskola. Storköksutrustning är även inköpt till Grosvads kök. Investeringen äskades från
början till del av storköksutrustning vid ombyggnation av Grosvadsköket.
Större delen önskas överföras till 2019 och måltidsservice i avvaktan på ombyggnation
av Grosvadsköket. När beloppet äskades trodde verksamhet att ombyggnationen sker
under 2018.
Ny lokalvårdsutrustning (pr 1582)

100%

2017-09-21

2018-12-31

Transportenheten nya möbler
(pr 1585)

100%

2017-10-18

2018-05-24

38%

2018-08-01

2019-12-31

Utbyte och komplettering av
köksutrustning (pr 9072)

Kommentar
Investeringar pågår, projektet är delavslutat under 2018. Resterande medel önskas
föras över till måltidsservice år 2019.
Utbyte och komplettering av
köksutrustning måltidsenheten
(pr 9073)

35%

2018-08-01

2019-12-31

Kommentar
Investering av köksutrustning pågår, projektet är delavslutat under 2018. Kvarvarande
investeringsmedel önskas föras över till 2019.
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1.3 Sektor utbildning
Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Inventarier restaurangutbildning
yrkesvux (pr 9097)

100%

2018-08-01

2018-09-01

Inventarier klassrum
vuxenutbildningen (pr 9098)

100%

2018-08-01

2018-09-01

Inventarier IM/GYS (9099)

100%

2018-01-01

2018-11-01

Inventarier fsk omr A 2018 (9101)

100%

2018-06-01

2018-11-01

Inventarier Nyhem F-6 2016
(pr 1848)

100%

2016-12-01

2018-10-31

Inventarier vux 2018 (9103)

100%

2018-07-01

2018-11-01

Inventarier ro H 2017 (pr 9017)

100%

2017-04-01

2018-03-31

Inventarier idrott ro G 2017 (pr 1377)

100%

2017-05-01

2018-10-31

88%

2018-01-01

2019-01-31

100%

2017-06-01

2018-11-30

77%

2018-11-01

2019-01-31

95%

2018-11-01

2019-01-31

Inventarier ro G 2017 (pr 1581)

100%

2017-01-01

2018-09-30

Inventarier gamla biblioteket
(pr 1586)

100%

2017-03-31

2018-09-30

Inventarier Svälthagsskolan 2018
(pr 9118)

100%

2018-12-03

2019-01-31

Inventarier nya Bergska (pr 1184)

81%

2016-10-07

2019-04-30

Skyltar Bergska 2018 (9104)

Kommentar
Inväntar fakturering avseende montering av skyltar.
Inventarier fsk omr A 2017 (pr 1576)
Textilsal ro L (9114)
Kommentar
Inväntar slutfakturering.
Inv. Storängsskolan 2018 (9117)

Verksamhetens
investeringar
(sektor utbildning)

Kommentar
Projektet är delavslutat under 2017, kvarstår inköp av konst vilket beräknas genomföras
under våren 2019. Samarbetet med den konstnär som valts för projektet har avbrutits.
Arbetet med att hitta en ny konstnär har påbörjats men det gör att projektet är rejält
försenat.
Ombyggnad Hällestad ro H (pr 9064)

100%

2018-06-01

2018-10-31

Ombyggnad vagnsförråd
Skogsgläntans fsk (pr 9065)

100%

2018-05-01

2018-11-30

0%

2018-05-01

2018-12-31

27%

2018-05-02

2019-02-28

Fsk omr B- inventarier 2018 (pr 9068)

0%

2018-05-01

2018-10-31

Fsk omr D -inventarier 2018 (pr 9069)

100%

2018-05-01

2018-10-31

25%

2018-05-01

2019-02-28

Ro H -inventarier 2018 (pr 9080)

100%

2018-05-01

2018-09-30

Ro V- inventarier 2018 (pr 9081)

100%

2018-06-01

2018-10-31

Ro X - inventarier 2018 (pr 9085)

100%

2018-01-01

2018-12-31

Fsk omr E- kyl och frys (pr 9066)
Kommentar
Kommer ej att göras då behov inte föreligger
Fsk omr E o F- staket utomhusgård
(pr 9067)

Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Ro N - inventarier 2018 (pr 9086)

100%

2018-01-01

2018-10-31

Ro R -inventarier 2018 (pr 9087)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Ro L - inventarier 2018 (pr 9088)

100%

2018-06-01

2018-09-30

Ro S- inventarier 2018 (pr 9092)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Klimat och miljö
(sektor utbildning)

Miljöinvestering -källsortering Ekesjö
(pr 9089)

100%

2018-06-01

2018-12-31

Offentliga miljöer
(sektor utbildning)

Inventarier Lillängens förskola
(pr 1187)

100%

2018-05-01

2018-09-30

% klar

Startdatum

Slutdatum

Möbler Storängsgården (pr 1995)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Uteförråd Storängsgården

100%

2016-12-01

2017-06-30

85%

2016-07-01

2019-06-30

1.4 Vård och omsorg
Område

Investering

Armstöd toalett Storängsgården
(pr 1357)

Kommentar
Investeringsprojektet är försenat men beräknas blir klart under början av 2019.
Nyckelfri hemtjänst (pr 9050)

85%

2017-05-24

2019-06-30

Kommentar
Investeringsprojektet kommer att fortsätta under våren 2019 då det fortfarande behöver
inhandlas ett antal lås.
Tekniska hjälpmedel Storängsgården
(pr 9006)

100%

2017-01-01

2018-12-31

Kommentar
Storängsgården har inhandlat en Flusher disinfector för investeringsmedlen.
Digitala nyckelskåp (pr 9059)
Verksamhetens
investeringar
(sektor vård och
omsorg)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Hemtjänstenheterna ska köpa in 3 digitala nyckelskåp. Projekten har blivit försenat och
nyckelskåpen kommer inhandlas under 2019.
Sängar (pr 9060)

100%

2018-01-01

2018-12-31

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Sektorn har inhandlat sängar till de särskilda boendena
Möbler hemtjänst (pr 9061)

100%

Kommentar
Hemtjänst öst har inhandlat möbler till sitt konferensrum. Hemtjänst väst har inhandlat
möbler till sitt omklädningsrum.
Möbler säbo (pr 9062)

67%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Betaren har inhandlat badrumsskåp, Storängsgården har inhandlat möbler till
gemensamma utrymmen och Hällestadgården har inhandlat möbler till gemensamma
utrymmen. Berggården kommer att inhandla läkemedelsskåp under 2019 medan
Tegelbacken kommer att öppna upp mellan avdelningarna under 2019.
Golv Metallen (pr 9119)
Klimat och miljö
(sektor vård och
omsorg)

Elstolpar Metallen (pr 9090)

0%

2018-01-01

2019-03-31

100%

2018-08-01

2018-12-31

Kommentar
Hemtjänst väster har installerat elstolpar till hemtjänstens elbilar för investeringsmedlen.
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING PÅGÅENDE INVESTERINGAR 2018-12-31
Projekt (tkr)
Omklädningsrum Grosvad
Fastighetsinvesteringar

Ombudget Invbudget
från 2017
2018
5 000
0
5 000
0

Total
IB utfall
budget
5 000
157
5 000
157

Totalt
Kvar av Prognos
Utfall
2018
utfall
budget
invproj
133
290
4 710
5 000
133
290
4 710
5 000

Personalparkering "Bäcken"
Uppställningsplats lastbilar
Infrastruktur

0
0
0

0
0
0

0
0
0

323
6
329

264
0
264

587
6
593

-587
-6
-593

587
0
587

Ledlampor i elljuspår
Klimat och miljöanpassning

0
0

700
700

700
700

0
0

513
513

513
513

187
187

700
700

Utbyggnad stugby Arena Grosvad
Digitala skyltar vid infarter
Bergslagstorget vintern 18/19
Offentliga miljöer

2 866
750
0
3 616

0
0
300
300

2 866
750
300
3 916

1 809
68
0
1 876

762
708
264
1 734

2 571
776
264
3 610

295
-26
36
306

2 866
790
264
3 920

IT-investeringar - till förf.
Diverse reinv. friluftsanläggningar
Införande kundreskontraportal
Ej inteckn. sektorsgem. invest. 2018
Dränering A-plan Grosvad
E-handelsprojekt
IT servermiljö
IT brandvägg
Högtalarsystem sessionsalen
Digitalisering av föreningsbidrag
Ny version av Public 360
Ny webbplats
Nya stratsyslicenser
Verksamhetens investeringar

1 375
50
300
0
182
265
1 500
700
0
0
0
0
0
4 372

-1 366
0
0
213
0
0
0
0
700
250
110
2 500
224
2 631

9
50
300
213
182
265
1 500
700
700
250
110
2 500
224
7 003

0
0
57
0
0
0
0
533
0
0
0
0
0
590

0
0
278
0
0
0
0
108
0
0
0
437
120
942

0
0
335
0
0
0
0
641
0
0
0
437
120
1 532

9
50
-35
213
182
265
1 500
59
700
250
110
2 063
104
5 471

9
50
335
0
182
265
1 500
700
700
250
110
2 500
224
6 825

Ledningsstaben

12 988

3 631

16 619

2 953

3 585

6 538

10 081

17 032

Exploatering boende o näringsliv
Industriområde Hå 1:1 Rv 51
Lärkvägen
Fastighetr. del Hårstorp 1:1
Exploat. boende och näringsliv

10 000
1 900
4 000
0
15 900

10 000
0
0
0
10 000

20 000
1 900
4 000
0
25 900

0
-2 900
2 035
0
-865

0
576
0
-1 512
-936

0
-2 325
2 035
-1 512
-1 801

20 000
4 225
1 965
1 512
27 701

20 000
1 900
4 000

Fastighetsinvesteringar - till förf.
Utrednin.uppdrag Vallonbygden (VB)
VB 2017-2018 reinvest. ospec.
VB 2017-2018 underhållsinv. ospec.
Lillängsskolan
Ekedal 2:1
Metallen relining avlopp mm
Lekyta Metallens fsk
Filmning avlopp Viggestorpsskolan
Miljöåtgärder kommunh. reception
Ingelsta 2:1 fsg
Storängsskolan moduler servis
Viggestorp renovering Kungsörnen
Renovering Grytgöl toaletter
Duschar Hällestad Grytgöl
Skärmtak Högalid
Bergska vux målning
Uppdatering trådlösa nät
Fastighetsinvesteringar

12 150
0
258
60
40 000
250
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
53 718

9 500
0
-208
-60
0
0
900
1 100
100
0
0
350
3 500
50
100
50
50
450
15 882

21 650
0
0
585
50
0
0
0
40 000 39 534
250
250
900
0
1 100
0
100
0
1 000
32
0
-80
350
0
3 500
0
50
0
100
0
50
0
50
0
450
0
69 600 40 321

0
0
-184
401
0
0
0
0
-2 285 37 248
47
297
712
712
1 023 1 023
0
0
0
32
0
-80
218
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-469 39 852

21 650
-401
50
0
2 752
-47
188
77
100
968
80
132
3 500
50
100
50
50
450
29 748

21 650
0
50
0
40 000
297
900
1 100
100
1 000
0
350
3 500
50
100
50
50
450
69 647

25 900
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Projekt (tkr)

Ombudget
från 2017

Invbudget
2018

Total
budget

IB utfall

Totalt
utfall

Utfall
2018

Kvar av
budget

Prognos
invproj

Infrastruktur - till förf.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelväg Butbro
Gatunät Sjöviksområdet
Gång- och cykelväg Butbo brodel
Skolskjutshållplatser
Gång- och cykelväg Bildningen
Trygghet gång- och cykelväg mot Nyhem

1 490
851
3 000
750
1 500
1 000
0
250

2 075
0
0
0
0
0
1 000
0

3 565
851
3 000
750
1 500
1 000
1 000
250

0
0
1 532
124
134
255
0
0

0
310
872
0
965
325
0
63

0
310
2 404
124
1 099
580
0
63

3 565
541
596
626
401
420
1 000
187

3 565
851
3 000
750
1 500
1 000
1 000
250

Kollektivtrafikåtgärder
Busshållplats Willys
Strandpromenad Engelska parken
Anpassn. busshplats Bäverv. och
pendlarparkering
Cykelfrämjande insatser
Slottsmuren
Passage rv51 Vibergarondellen
Omstigningsplats Vistinge
Asfaltering 2018
Gång- och cykelväg Kolstad
Infrastruktur

559
200
275
1 250

225
0
0
0

784
200
275
1 250

0
0
0
0

0
0
25
2 435

0
0
25
2 435

784
200
250
-1 185

784
200
275
1 250

3 000
950
1 000
4 300
0
0
20 375

0
0
0
0
2 200
1 500
7 000

3 000
950
1 000
4 300
2 200
1 500
27 375

428
0
0
4 035
0
0
6 508

-370
59
0
0
0
0
0 4 035
2 167 2 167
6
6
6 798 13 305

2 941
950
1 000
265
33
1 494
14 070

3 000
950
1 000
4 300
2 200
1 500
27 375

1 320
700
170
0
0
0
2 190

1 128
0
0
50
200
200
1 578

2 448
700
170
50
200
200
3 768

0
13
104
0
0
0
116

0
81
61
0
0
0
142

0
93
164
0
0
0
258

2 448
607
6
50
200
200
3 510

2 448
700
170
50
200
200
3 768

5 000
4 109
7 000
0
16 109

5 200
0
0
200
5 400

10 200
4 109
7 000
200
21 509

0
994
39
0
1 033

0
0
561
197
758

0
994
600
197
1 792

10 200
3 115
6 400
3
19 717

10 200
4 109
7 000
197
21 506

0
0
0

500
2 000
2 500

500
2 000
2 500

0
0
0

0
507
507

0
507
507

500
1 493
1 993

500
2 000
2 500

1 200
205
1 023
0

200
0
0
333

1 400
205
1 023
333

0
0
0
0

819
0
0
0

819
0
0
0

581
205
1 023
333

1 400
205
1 023
333

0

292

292

0

0

0

292

292

2 428

825

3 253

0

819

819

2 434

3 253

7 618 54 731

99 174

153 949

Klimat - och miljöanpassningar-till förf.
Ölstadsjön
Publika laddn.stationer elbilar
Elcyklar miljöutveckling
Laddstolpar kommunhuset plan 2
Offentliga sorteringskärl
Klimat och miljöanpassning
Offentliga miljöer - till förf.
Lekplatser
Skateboardpark
Toalett Bergslagstorget
Offentliga miljöer
Samhällsskydd - till förf.
FIP-bilar 2018
Samhällsskydd
Ny kart- & GIS-plattform
Storängsgården köksutrustning
Köksutrustning kostenheten
Utbyte o kompl. köksutrustning
kostenheten
Utbyte o kompl. av kökutrustning
måltidsenheten
Verksamhetens investeringar
Sektor Samhällsbyggnad

110 720

43 185 153 905 47 113

Inventarier nya Bergska
Inventarier fsk-omr. E och F
Utemiljö fsk-omr. A
Skyltar Bergska skolan
Inventarier textilsal ro L
Inventarier Storängen
Verksamhetens investeringar

459
0
0
0
0
0
459

0
80
100
185
120
440
925

459
80
100
185
120
440
1 384

0
0
0
0
0
0
0

20
34
35
183
74
376
723

20
34
35
183
74
376
723

439
46
65
2
46
64
661

459
80
100
185
120
440
1 384

Sektor Utbildning

459

925

1 384

0

723

723

661

1 384
24

Projekt (tkr)

Ombudget
från 2017

Invbudget
2018

Total
budget

IB utfall

Utfall
2018

Totalt
utfall

Kvar av
budget

Prognos
invproj

Toalettarmstöd Storängsgården
Nyckelfri hemtjänst
Digitala nyckelskåp
Möbler särskilt boende
Golv Metallen
Verksamhetens investeringar

100
2 000
0
0
0
2 100

0
0
375
412
225
1 012

100
2 000
375
412
225
3 112

85
623
0
0
0
707

0
832
0
275
0
1 108

85
1 455
0
275
0
1 815

15
545
375
137
225
1 297

100
2 000
375
412
225
3 112

Sektor Vård och omsorg

2 100

1 012

3 112

707

1 108

1 815

1 297

3 112

48 753 175 020 50 773 13 034 63 807 111 213

175 477

Totalsumma

126 267

25

Maria Forneman

2019-04-04
Dnr KS.2019.0415

1 (1)

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse Finspångs kommun 2018
Sammanfattning
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens företag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer, sammantaget, att styrelser, nämnder och beredningar i
Finspångs kommun bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt.
Revisorerna bedömer att kommunens årsredovisning i allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna
kontroll har varit tillräcklig.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder
och beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2018.
Förslag till beslut
1. Att godkänna revisionsberättelse 2018

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Finspångs kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunstyrelsens hantering avseende konst och konstföremål. Granskningen besvarar följande revisionsfråga: Utövar kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning,
uppföljning och internkontroll över kommunens konstinnehav?
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna kontrollen avseende kommunens konsthantering inte är fullt ut tillräcklig. Vår samlade bedömning grundar sig på följande iakttagelser:
-

Organisation och ansvarsfördelning är under framtagande.

-

Det finns varken policy eller riktlinje för kommunens konstföremål och konstverk.
Kommunens målsättning med konsten är medtagen i kulturstrategin.

-

Kommunen har inga dokumenterade rutiner för hanteringen, såsom hur konsten
hanteras vid in- och utlåning, placering, underhåll, inköp mm.

-

Någon genomgående inventering av kommunens konstinnehav har inte gjorts sedan 1980.

-

Kommunens har sin konst förtecknad på en lista som togs fram i samband med inventeringen 1980. I samband med en förstudie 2016 började registret att användas
på nytt. En inventering har påbörjats 2018 för att aktualisera konstregistret. Utifrån den gjorda inventeringen ska rutiner för hanteringen av konsten tas fram.

-

I genomförd stickprovskontroll utav ett slumpmässigt urval har skett av 10 verk.
Samtliga verk återfanns på den avdelning som de var registrerade på.

-

Det går inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt då kommunen inte
har värderat sitt fullständiga innehav.

Rekommendationer


Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden.



Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till inventering.



Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas
fram.



Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommunen har ett relativt stort innehav av konstverk och konstföremål. Konsten är förvarad eller utplacerad i kommunens olika lokaler. System och rutiner för uppföljning och
kontroll av konstinnehavet är av vikt då enskilda konstföremål kan vara värdefulla samt
att konstsamlingen i sin helhet uppgår till betydande ekonomiska som kulturella värden.
Kommunens revisorer har som ett led i sin risk- och väsentlighetsbedömning identifierat
detta som ett angeläget granskningsområde.

1.2.

Syfte och Revisionsfråga

Utövar Kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över kommunens konstinnehav?

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som revisorerna utgår ifrån vid analys och
bedömningar. Revisionskriterier till grund för granskningsinsatsen utgörs av kommunens
interna riktlinjer och anvisningar.

1.4.

Kontrollmål

För att besvara granskningens revisionsfrågor har följande fem kontrollfrågor varit styrande för granskningen:


Det finns en organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk.



Det finns policy och riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk.



Det finns dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och konstverk.



Det sker en uppföljning av hur fastställda riktlinjer och rutiner tillämpas.



Det finns register över alla konstföremål och konstverk.



Det sker en strukturerad inventering och aktualitetshållande av konstföremål och
konstverk.



1.5.

Försäkringsskyddet är tillräckligt.

Metod och avgränsning

Inom ramen för granskningen har fyra intervjuer genomförs med totalt sex personer, dels
politiska företrädare samt ansvariga inom förvaltningsorganisationen. Vidare har dokumentgranskning genomförts av genomgång av relevanta styrande och stödjande dokument samt inventarieförteckning. Det har även genomförts en stickprovsinventering utifrån kommunens konst förteckning ett urval av 10 stickprov valts. Vi har valt att avgränsa
oss till konst och konstföremål inom kommunhuset samt konstmagasinet.
Granskningen har avgränsats till att omfatta kommunstyrelsen.
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2.

Iakttagelser och bedömningar

2.1. Organisation och ansvarsfördelning
Kontrollmål 1

”Det finns en organisation och ansvarsfördelning
av konstföremål och konstverk?”

I kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17 framgår att
kommunstyrelsen har ansvar för kultur och fritid. I det ansvaret ingår:
 Att förvalta anskaffad egendom för kommunens kulturella verksamhet, såsom
samlingar och konstverk
 Konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader
 Utsmyckning av offentliga platser och byggnader
 Besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar
 Anskaffa konstverk till kommunens förvaltning
Efter en omorganisation årsskiftet 2017/2018 placerades kulturdelarna under ledningsstabens ansvar. Organisationen för hanteringen av konstföremål och konstverk består av
kulturutvecklingschef och kultursamordnare. Kulturutvecklingschef har det yttersta ansvaret för konstföremål och konstverk medan kultursamordnaren har ett operativt ansvar
att genomföra kulturstrategin. Det finns även en person visstidsanställd under ett år för
att inventera kommunens konstbestånd. Enligt intervjuer är inte ansvarsfördelningen
dokumenterad, men den är muntligt uttalad för rollerna. Det pågår ett arbete med att ta
fram arbetsbeskrivningar för rollerna kulturutvecklingschef och kultursamordnare som
beräknas vara framtagna till sommaren 2018.
Hanteringen av konstföremål och konstverk är inte medtagen i delegationsordning.
Enligt intervjuer med både tjänstemän och politiker har området kring kommunens konst
varit eftersatt under en längre tid, men har börjats styras upp sedan omorganisationen.

2.1.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk är under framtagning.
Vi ser positivt till att arbetsbeskrivningar arbetas fram för att tydliggöra ansvarsfördelningen som idag enbart är muntligt uttalat.
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2.2.

Policy och riktlinjer
Kontrollmål 2

”Det finns policy och riktlinjer för kommunens
konstföremål och konstverk”

Det finns varken policy eller riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk. Däremot finns en av kommunfullmäktige antagen kulturstrategi1 I kulturstrategin anges
nedanstående under rubriken konstformer:
 Kommunen bör följa den så kallade enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning
vid nybyggnation och ombyggnation av större mått.
 Aktörer som är kulturellt verksamma ska erbjudas möjligheter att visa upp frukten
av sitt arbete via lokaler, scener eller andra forum.
 Den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras.
 Mötesplats Rejmyre ska utvecklas med förnyat och tilltaget engagemang.
Enligt intervjuer poängteras att det framförallt arbetas efter punkten: den kommunalt
ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras. Till sommaren 2018 kommer 50 tavlor
ur kommunens konstsamling att visas vid konsthallen Engelska magasinet i Rejmyre.

2.2.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt.
Kommunfullmäktige har antagit en kulturstrategi vilken bland annat redogör för kommunens målsättning med konstföremål och konstverk. Dock anser vi att det bör finnas policy
och/eller riktlinjer fastslagna av nämnden rörande kommunens konstföremål och konstverk.

2.3.

Dokumenterade rutiner
Kontrollmål 3

”Det finns dokumenterade rutiner för hantering
av konstföremål och konstverk?”
Enligt intervjuer finns inga dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och
konstverk. Den pågående inventeringen ses som en nystart där inventeringen kommer att
ligga till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram rutiner för exempelvis hantering
av in- och utlåning, förvaring, placering, underhåll, inköp mm.
Idag finns inga fastslagna rutiner för hantering av in- och utlåning enligt intervjuer. Placering av konstverken uppges ske utifrån ”en känsla”. Det finns ingen rutin gällande under1

Kulturstrategi för Finspångs kommun, antagen 2014-01-29
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håll av konsten, konst som har gått sönder har ställts i magasinet. Enligt uppgifter finns
en budget om 60 tkr för inköp och underhåll år 2018. Kommunen har inte sålt något verk
som man känner till och eventuella inköp har inte skett organiserat utan av respektive
enhet som då belastat enhetens budget.

2.3.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det
finns inga dokumenterande rutiner för hanteringen av konstföremål och konstverk. Dock
ser vi positivt till att inventering påbörjats samt att det utifrån den gjorda inventeringen
ska tas fram rutiner.

2.4.

Uppföljning av riktlinjer och rutiner
Kontrollmål 4

”Det sker en uppföljning av hur fastställda
riktlinjer och rutiner tillämpas?”

I kulturstrategin framgår att kulturstrategin ska följas upp eller utvärderas årligen. Det
har enligt intervjuer inte gjorts sedan dokumentet antogs 2014. Enligt intervjuer är kulturstrategin under revidering och planeras antas av kommunfullmäktige sommaren 2018.
I samband med revideringen har kommunen benchmarkat med andra kommuner
(Mjölby, Kinda, Motala, Söderköping samt Norrköping) för att se hur de hanterar system,
förvaring, uppmärkning dokumentering mm.

2.4.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det
har inte skett någon uppföljning av hur riktlinjer och rutiner tillämpas.

2.5.

Register över konstföremål och konstverk
Kontrollmål 5

”Det finns register över alla konstföremål och konstverk?”

I kulturstrategin framgår att ”den kommunalt ägda konsten ska dokumenteras och synliggöras”. Vi har tagit del av ett Excelldokument som uppges vara det register av kommunens
konstföremål och konstverk som finns idag. Registret uppges framförallt vara ett resultat
av en inventering som skedde 1980. Registret har också uppdateras sporadiskt sedan dess
vid tillfällen då kommunen erhållit diverse konstsamlingar från bland annat Folkets hus
och bibliotekets artoteksverksamhet. Verk har även erhållits från landstinget i samband
med att sjukhemmen övergick till kommunal regi. Den allmänna uppfattningen är att re-
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gistret är utdaterat och ofullständigt. Totalt uppges kommunens samling av konst uppgå
till ca 1500 verk det register vi har tagit del av har ca 1200 verk registrerade.
Ett arbete pågår med att köpa in ett system anpassat som register för konstinnehavet. Ett
lämpligt system har valts ut utifrån omvärldsbevakning men för tillfället har inköpsprocessen stoppats av kommunens IT-avdelning. IT - avdelningen uppges ange att det utvalda systemet inte passar i kommunens IT-miljö.
I det önskade systemet ska verken registreras med nummer, fotografi av verket, konstnärens namn, verkets titel, år, teknik och material, beskrivning av motiv med sökbara nyckelord, datum när ansvarig senast såg verket, nuvarande placering och tidigare placering.
Det finns även utrymme i en textruta för att fylla i övriga kommentarer.
Som ett led i granskningen har en stickprovskontroll av kommunens konst genomförts
utifrån det register som finns tillgängligt. Denna genomfördes genom ett slumpmässigt
urval från två olika listor i registret som ännu inte reviderats i samband med pågående
inventering. Verken som valdes ut genom stickprovet var placerade inom olika delar av
kommunhuset samt konstmagasinet. Totalt valdes 10 verk ut för inventering och samtliga
10 verk återfanns på den avdelning de var registrerade på i registret.

2.5.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Det
register som finns idag är inte uppdaterat och anses inte ändamålsenligt.

2.6.

Inventering och aktualitetshållande
Kontrollmål 6

”Det sker en strukturerad inventering och
aktualitetshållande av konstföremål och konstverk”

Ingen genomgripande inventering av kommunens konstinnehav uppges ha genomförts
sedan 1980. Enligt intervjuer gjordes en förstudie kring konstarkivet 2016 och registret
börjades användas på nytt. Vid tiden för granskningen pågår en ny inventering av innehavet. Enligt intervjuer anställdes en konstinventerare i januari 2018 för att inventera, numrera om, dokumentera och digitalisera kommunens konstsamling. Avstämningen görs
mot den befintliga lista som togs fram 1980. Hittills har ca 400 av kommunens 1500 verk
inventerats och fotograferats. Samtliga tavlor ges nytt registernummer, fotograferas,
märks med kommunvapen och text som tydliggör att den tillhör kommunens samling.
På grund av att inköpsprocessen för det nya registersystemet avstannat registreras alla
verk som inventeras på papper enligt en mall som motsvarar gränssnittet i det tilltänkta
systemet.
Kommunen har inte köpt in verk från centralt håll under de senaste åren i samma omfattning som under 70- och 80-talet samt att de verk som har köpts in har varit offentlig utsmyckning än ”lös konst” såsom tavlor. Det har förekommit att vissa verksamheter avsatt
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en del i sin budget för inköp. Det förekommer även att verk ges som gåvor eller testamenteras till kommunens äldreboenden av de boende. Kommunen har även erhållit diverse
konstsamlingar i gåva eller i samband med övertagande av lokaler från bland annat Folkets hus.
Enligt intervjuer kommer konstarkivet rustas upp framöver genom ommålning samt inköp av godkända arkivhyllor.

2.6.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet är ej uppfyllt. Ingen inventering har gjorts under en längre period. En inventering har påbörjats för att aktualisera det konstregister som finns.

2.7.

Försäkringsskyddet
Kontrollmål 7

”Försäkringsskyddet är tillräckligt”

Kommunen har en Fine Art-försäkring för sin konst. Vi har tagit del av försäkringsbrev
gällande från 2018-01-01 till 2018-12-31. Försäkringen omfattar permanenta samlingar
(Fin Art objekt inkl. objekt utomhus) samt inlånad egendom (ospec. lån och tillfälliga utställningar inklusive transporter). Försäkringsbeloppet är satt till 1 mnkr. Högsta belopp
som betalas för ett föremål, par eller set är begränsad till 250 tkr. Det hösta belopp som
betalas totalt är försäkringsbeloppet. Det finns ingen självrisk varken gällande permanenta samlingar eller inlånad egendom.
Enligt intervjuer har kommunens konstinnehav inte värderats i sin helhet. Enbart en del
av konsten har värderats. Den konst som värderats har värderats för att det funnits misstanke om att den varit värdefull. Det finns inte någon direkt uppfattning om värdet på
kommunens konst idag och frågan om en ny värdering har inte varit aktuell den senaste
tiden.

2.7.1.

Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser gör vi bedömningen att kontrollmålet ej går att bedöma.
Detta grundar vi på att kommunen inte har värderat sitt fullständiga innehav, utifrån det
går det inte att uttala sig om försäkringsskyddet är tillräckligt.
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3.

Bedömningar

3.1.

Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål

Kommentar

Det finns en organisation och ansvarsfördelning av konstföremål och konstverk.

Delvis uppfyllt: Organisation och
ansvarsfördelning av konstföremål
och konstverk är under framtagning.

Det finns policy och riktlinjer för kommunens konstföremål och konstverk.

Ej uppfyllt: Det finns varken policy
eller riktlinjer för kommunens
konstföremål och konstverk.

Det finns dokumenterade rutiner för hantering av konstföremål och konstverk.

Ej uppfyllt: Det finns inga dokumenterad rutiner för hanteringen
kommunens konstföremål och
konstverk.

Det sker en uppföljning av hur fastställda
riktlinjer och rutiner tillämpas.

Ej uppfyllt: Det har inte skett någon uppföljning.

Det finns register över alla konstföremål
och konstverk.

Ej uppfyllt: Det register som finns
är inte uppdaterat och anses inte
ändamålsenligt.

Det sker en strukturerad inventering och
aktualitetshållande av konstföremål och
konstverk.

Ej uppfyllt: ingen inventering har
gjorts under en längre period. En
inventering har påbörjats för att
aktualisera det konstregister som
finns.

Försäkringsskyddet är tillräckligt.

Går ej att bedöma utifrån att kommunen inte har värderat sitt fullständiga innehav.
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3.2.

Rekommendationer

Nedan följer några rekommendationer som syftar till att förbättra kommunstyrelsens
hantering av konst och konstföremål.


Att hantering av konstföremål och konstverk inkluderas i delegationsordningen
samt att policydokument eller riktlinjer tas fram och fastslås av nämnden.



Att kommunstyrelsen säkerställer att det påbörjade arbetet med inventeringen
fullföljs samt att dokumenterade rutiner tas fram i anslutning till gjord inventering.



Att upphandling av nytt system för registerhållning av konstverk fullföljs samt att
rutiner för systematiskt inventering och aktualitetshållande av konstregistret tas
fram.



Att kommunens konstinnehav värderas i sin helhet samt att försäkringsbeloppet
ses över årligen i samband med förnyelse av försäkring.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Finspång kommuns revisorer granskat kommunstyrelsens verkställighet av fullmäktiges beslut. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2018. Följande revisionsfråga ska besvaras:
Är de beslut och uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt genomförda?
Den samlade revisionella bedömningen är att den interna kontrollen avseende att fattade
beslut blir verkställda inte är helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på följande
kontrollmål:
Är beslutet verkställt på det sätt som avsågs vid beslutstillfället?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt då samtliga av de verkställda beslut också är genomförda på det sätt som fullmäktige avsåg.
Finns eventuella avvikelser mellan beslut och verkställighet?
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt då inga avvikelser mellan beslut och verkställighet har identifierats i granskningen av beslut med undantag för tidsaspekten. Över
hälften av verkställda beslut har tagit längre tid än vad som angivits. Kommunstyrelsen
har förutom detta verkställt fullmäktiges beslut på det sätt fullmäktige beslutat.
Har beslutet verkställts i rätt tid?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Utifrån vårt urval av beslut är endast 30 procent av besluten verkställda i rätt tid. Vid beaktande av detta föreligger förbättringspotential i att få beslut verkställda i rätt tid.
Vad är i så fall orsak till att beslut eventuellt inte verkställts?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Det är flertalet faktorer som gör att besluten
inte verkställs i rätt tid. Vi ser det som problematiskt att ett välfungerande uppföljningssystem saknas. Det är också problematiskt att ärenden inte kommer till handläggare i tid
vilket försvårar att beslut inte verkställs i rätt tid.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommunstyrelsen och nämnderna har tillsammans i uppdrag att verkställa fullmäktiges
beslut och målsättningar. I en demokratiskt styrd organisation är det av central betydelse
att politiska beslut får ett tydligt genomslag i verksamheten.
I kommunallagen1 betonas nämndernas ansvar för att verksamheten bedrivs effektivt. Där
står bl a: Nämnderna ska, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det innebär att varje nämnd
har ansvar för verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Nämnden verkställer
det av fullmäktige fattade beslutet. I de fall som kommunfullmäktige inte lagt verkställigheten på någon annan nämnd och verkställigheten inte heller avser en fråga som faller
inom en annan nämnds verksamhetsområden så ligger ansvaret på kommunstyrelsen.
Revisorerna har i sin riskanalys lyft fram att det är väsentligt att granska verkställigheten
av fullmäktiges beslut. Granskningen ingår i revisionsplanen för 2018.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet är att granska om kommunstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut i rätt tid och i
enlighet vad som avsågs. Följande revisionsfråga ska besvaras:
Är de beslut och uppdrag som kommunfullmäktige har fastställt genomförda?
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.

1.3.





1.4.




1

Kontrollmål
Är beslutet verkställt på det sätt som avsågs vid beslutstillfället?
Finns eventuella avvikelser mellan beslut och verkställighet?
Har beslutet verkställts i rätt tid?
Vad är i så fall orsak till att beslut eventuellt inte verkställts?

Revisionskriterier
Interna styrande dokument och rutinbeskrivningar
Förvaltningslagen
Kommunallagen

Kommunallag (2017:725) kap 6
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1.5.

Avgränsning

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och inriktad på ett urval av 10 fullmäktigebeslut med uppdrag till kommunstyrelsen under åren 2016 och 2017.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer har genomförts med berörda politiker och tjänstemän. Totalt fem personer har intervjuats enligt
nedan:






Kommunstyrelsens ordförande
Oppositionsråd
Kanslichef
Kommunchef
Kommunsekreterare

Förtroendevald revisor har följt granskningen och medverkat vid samtliga intervjuer.
Rapporten har varit föremål för sakavstämning av de intervjuade.
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2.

Granskningsresultat

Enligt kommunstyrelsens reglemente2 i Finspångs kommun är kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergripande ansvar för
den kommunala koncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna planering och uppföljning av
kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen fullgöra de uppdrag som
kommunfullmäktige varje år fastställer i kommunens strategiska plan samt uppdrag som
kommunfullmäktige fortlöpande ger kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar för
alla kommunens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som inte uppdragits åt någon
annan.
Enligt kommunallagen3 får den som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden i fullmäktige s.k. medborgarförslag om fullmäktige beslutat om det. Ett ärende i fullmäktige får
även väckas av en ledamot genom motion4. Motioner och medborgarförslag bör beredas
så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
eller motion väckts. Om bredningen inte kan avslutats inom denna tid, skall detta och vad
som framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige
får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning på grund av
inaktualitet eller besluta att beredningen ska fortsätta. Hanteringen av motioner/medborgarförslag ska stadgas i kommunfullmäktiges arbetsordning. Arbetsordningen
avser att komplettera kommunallagen. Arbetsordningen har rätt att besluta om en kortare
beredningstid än ett år.
Vi noterar att hantering av motioner och medborgarförslag återfinns i kommunfullmäktiges arbetsordning5 . Enligt arbetsordningen ska kommunstyrelsen två gånger per år (på
sammanträdet i april och oktober) redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Enligt arbetsordningen har kommunfullmäktige beslutat6 att motioner ställda till fullmäktige
bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast sex månader från det motionen
väcktes. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes.

2.1.

Rutiner

Vi har efter intervjutillfällena fått ta del av ett underlag i Excelform som beskriver processen för ärendetyperna som kansliavdelningen tagit fram. Kartläggningen vi fått tillhanda
gäller motioner, e-förslag samt medborgarförslag. I dokumentet åskådliggörs vem som
har befogenhet att lämna respektive förslag, vilka moment hanteringen av de tre typerna
innefattar, vad som ska göras, av vem samt inom vilken tidsram det ska ske. I Excelfilen vi
tillhandahållit från Finspång kommun framgår tidsmässigt följande:
2

Kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17, § 324
Kommunallag (2017:725) kap 8
4 Kommunallag (2017:725) kap 5
5 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun, antagen av kommunfullmäktige
2014-11-26 § 244
6 KF 2001-06-14 § 145
3
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Ett medborgarförslag, motion eller e-förslag ska vara verkställt inom 180 dagar, det vill
säga, inom ett halvår.










Dag 1 i momentet beslut remitteras ärendet till nämnd
Dag 6 och 7 äger politisk beredning rum av majoritetens presidium i KS
Dag 15 ska kommunsekreteraren skriva och justera protokoll
Senast dag 17 ställer kommunsekreteraren en fråga gällande fördelning om handläggare till avdelnings- eller/sektorchef
Kommunsekreteraren ska fördela till rätt handläggare senast dag 25.
Handläggaren har sedan ca 60 dagar på sig att handlägga ärendet
Dag 110 ska handläggaren lämnat in ärendet till sin chef och denne ska godkänna
handläggningen
KS ska sedan genomföra ärendeberedningen och besluta dag 160
Kommunfullmäktige ska besluta dag 180

Vid avstämning med kommunen framkommer att detta ej är en färdig rutin utan ett underlag med en beskrivning av processen, dokumentet ska ligga till grund för de mer utförliga rutiner som kommunen arbetar fram. I kartläggningen har kritiska moment åskådliggjorts. Vi noterar att de risker i ärendeprocessen som framkommer i underlaget är; att det
finns risk att svar från chef gällande tilldelning av handläggare dröjer, när handläggare
blir tilldelad ärendet av kommunsekreterare finns osäkerhet om handläggare får notering
om ärendetilldelningen. I momentet handläggning finns risk för fördröjning när kontakt
med förslagsställare ska göras. Kommunen har också noterat att godkännandet av det
handlagda ärendet fastar hos handläggarens chef. Gällande meddelandemomentet till
förslagsställaren råder i kommunens dokument osäkerhet i vem som ska ta kontakten.
I Finspång kommuns internkontrollplan7, beslutad av kommunstyrelsen är ”genomgång
av politiska uppdrag” medtagen som kontrollmoment utifrån risken att politiskt fattade
beslut inte verkställs. I dokumentet framgår att kommunen utgår från en poängsättningsmatris där sannolik och konsekvens multipliceras för att sedan få fram en summa.
Den högsta graden är 4 och således är högsta riskpoängen 16. Riskvärdet enligt kommunens internkontrollplan för att politiskt fattade beslut inte blir verkställda är satt till 9.
Utifrån internkontrollplanen går att utläsa att kontrollen sker genom genomgång av politiska uppdrag under perioden april - september och rapporteras till kommunstyrelsen
april och oktober. I tidigare internkontrollplaner har kontrollmomentet ”genomgång av
politiska uppdrag” tagits med. Senast protokollförda återrapporteringen till kommunstyrelsen är 2015-12-14. Kommunen meddelar i en skriftlig kommentar att övergången med
att flytta uppföljningen av internkontrollplanen mellan olika verksamhetssystem medfört
att kontrollmomentet fallit bort. Under 2018 är uppföljning enligt internkontrollplan ett
särskilt fokusområde för att säkerställa rutiner för rapporteringen.
Vid intervjuerna framkom att skriftliga rutiner överlag saknas för ärendehantering, ärendehanteringssystem och uppföljning gällande verkställighet av beslut. Bland annat nämns
att vissa förlitar sig på att beslut följs upp på ett korrekt sätt. Det finns en rutin för skapandet av nya ärenden där registrator på den enskildes initiativ registrerar ärendet. Det ska
också vara upp till handläggaren att välja att skapa ett nytt ärende, det ska däremot
7

Internkontrollplan, 2018, Finspångs kommun
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framgå i beslutet från fullmäktige om det är vad beslutet syftar till. Politiken kan enligt
intervjuer bli tydligare med detta. I Finspångs kommun arbetar man efter ”att-satser” i
protokollen för att identifiera uppdragen som beslutats av fullmäktige. Graderingen av
vilka ärenden som ska prioriteras är en ständig fråga. Tanken med ett av ärendesystemen,
Stratsys, som nämns i nästkommande kapitel är att få en visuell bild av arbetssituationen.
Detta för att det ska fungera fullt ut med ”att-satserna”.
Intervjuerna pekar på att ärendehanteringssystemen har förbättringspotential. Det är i
dagsläget den enskilde handläggaren som har ansvar för att följa ett ärende som tilldelats
från respektive chef. Kommunens ärendehanteringssystems kommunikativa förmåga har
varit problematisk. Detta då systemet ej signalerar, att ärendet berörts av fullmäktige eller
att ny information kring ärendet inkommit i ärendets arbetsfil. Således fungerar inte den
automatiska signalen till ansvarig handläggare. I Outlook finns möjligheten för handläggaren att på ett överskådligt vis, se sina öppna ärenden, detta används dock inte alltför
flitigt, det saknas rutiner i det dagliga arbetet för att hålla policyn om tid. Det framkom vid
intervjuer att handläggningen av vissa ärenden tar längre tid än enligt kommunens rutin.
Det kan bero på två faktorer, endera att handläggaren ifråga inte fått signal om ärendet
eller att handläggaren prioriterat andra uppgifter.

2.2.

Ärendehanteringssystem

I Finspångs kommun används två system för ärendehantering; Public 360 och Stratsys.
Vid intervjuerna framkommer att det råder en delad bild gällande de olika systemen.
Systemet Public 360 införskaffades för cirka två år sedan. Totalt finns ungefär 120 användare i olika befattningar; chefer, sektorchefer, chefer på ledningsstab, handläggare och
strateger. Transparensen i systemen är olika beroende på hur långt gånget ett ärende är.
Ett avslutat, diariefört ärende, är öppet för samtliga användare. Möjligheten till insyn är
sammanfattningsvis god. Dock framkommer också att uppfattningen är att kommunen
lidit av vissa barnsjukdomar i systemet.
Enligt intervjuer kan Public 360 bland sällananvändare uppfattas som krångligt och svårförståeligt. Public 360 ger många möjligheter för tjänstepersonen med kunskapen i det.
Vid några intervjuer framkom att Public 360 och Stratsys inte anses vara användarvänliga
samt att det inte heller finns någon kommunikation mellan systemen. Stratsys ses som ett
uppföljningssystem där systemets syfte försvinner något när systemen inte kan överföra
information mellan varandra. Public 360 saknar automatisk kommunikation med den
enskilde handläggaren vilket gör att handläggaren ifråga får ett tyngre, manuellt uppdrag
och ansvar genom att övervaka när ett ärende håller på att gå över tidsfristen, systemet
signalerar inte detta. Det framkommer dock i intervjuerna att handläggarna har möjligheten att se sina öppna ärenden i Outlook men att användandet av denna funktion är låg.
Handläggarna får däremot besked från Public 360 att chefen ifråga har tilldelat ett nytt
ärende.
Ett ytterligare problem är att det andra systemet, Stratsys, inte är helt kompatibelt med
Public 360, de båda systemet kommunicerar inte med varandra fullt ut. Det händer att
användandet av systemen sker parallellt, vilket är ineffektivt. Stratsys ses dock mer som
ett uppföljningssystem där möjlighet ges att lägga in och se hur långt gånget ett visst
ärende är. Chefer och den enskilde handläggaren har möjlighet till insikt under proces-
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sens gång. Vid intervjuer framgår att det mestadels är kommundirektören som genom
Stratsys har uppsikt över verkställigheten, det är även denna som lägger in uppgifterna i
systemet. Det framkommer också vid intervjutillfälle att Finspångs kommun har många
system som medarbetarna uppmanas att arbeta i, effekten av detta uppfattas däremot
som motsatt. Medarbetare i kommunen prioriterar användande av Public 360 framför
Stratys och Outlook.

2.3.

Beslut med uppdrag till kommunstyrelsen

Vi har särskilt granskat tio beslut med uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen under 2016 och 2017. Ett strategiskt urval har gjorts utav 41 identifierade beslut
med uppdrag från kommunfullmäktige varav tre avser medborgarförslag och två avser
motioner. Fem uppdrag avser 2016 och fem avser 2017. Urvalet ser ut som följer:
Fem beslut med uppdrag till kommunstyrelsen
 Förlikningsavtal Tegelbrukets samfällighetsförening. (KF 2016, § 112)
 Strategisk plan och budget 2017-2019 (KF 2016, § 172)
 Årsredovisning 2016 (KF 2017, § 60)
 Kommunrevisionens granskning av arbetsmarknadsenheten (KF 2017, § 69)
 Uppföljande granskning av den förändrade politiska organisationen i Finspångs
kommun (KF 2017, § 70)
Två motioner
 Cykel- och gångväg på Skutenbron (KF 2016, § 119)
 Skärpt ålderskontroll på ensamkommande flyktingungdomar i Finspångs kommun (KF 2016, § 120)
Tre medborgarförslag
 Skidspår längs gång- och cykelvägen från Sjöviksvägen. (KF 2016, § 78)
 Hundrastgård (KF 2017, § 89)
 Uppställning av Ljungströmturbin i Finspångs centrum (KF 2017, § 153)

2.3.1.

Beslut som verkställts på det sätt som avsågs

Av de tio beslut med uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelse är fyra ej
verkställda. De beslut som däremot har blivit verkställda har också blivit det på det vis
som avsågs av fullmäktige.
Beslut utifrån urvalet som verkställts (kursiva är verkställda i rätt tid):
-

Förlikningsavtal Tegelbrukets samfällighetsförening. (KF 2016, § 112)
Cykel- och gångväg på Skutenbron (KF 2016, § 119)
Skärpt ålderskontroll på ensamkommande flyktingungdomar i Finspångs kommun (KF 2016, § 120)
Strategisk plan och budget 2017-2019 (KF 2016, § 172)
Årsredovisning 2016 (KF 2017, § 60)
Hundrastgård (KF 2017, § 89)
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Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt då samtliga av de verkställda beslut också är genomförda på det sätt som fullmäktige avsåg.

2.3.2.

Avvikelser mellan beslut och verkställighet

Granskningen av urvalet visar att i de fall besluten har verkställts är de också verkställda
på det vis fullmäktige uppmanat till, dock är endast hälften av besluten verkställda i rätt
tid vilket lyfts fram i kontrollmål tre. Därmed finns inga avvikelser mellan beslut och
verkställighet.

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt då inga avvikelser mellan beslut och verkställighet förutom tidsmässigt har identifierats i granskningen av beslut. Över hälften av
verkställda beslut har tagit längre tid än det som angivits i rutiner eller av fullmäktige i
beslutet till kommunstyrelsen. Se kontrollmålet nedan. Förutom tidsaspekten har kommunstyrelsen verkställt besluten på det sätt som fullmäktige gett uppdrag att kommunstyrelsen ska göra.

2.3.3.

Beslut i rätt tid

Av granskningen av vårt urval av beslut från kommunfullmäktige till kommunstyrelse är
tre av tio beslut verkställda i rätt tid. Förutom detta är det flera beslut som fortfarande
inte verkställts trots att kommunens policy gällande exempelvis medborgarförslag ger en
fingervisning av vad som är en skälig verkställighetstidsram.
Beslut utifrån urvalet som verkställts i rätt tid:
-

Förlikningsavtal Tegelbrukets samfällighetsförening. (KF 2016, § 112)
Strategisk plan och budget 2017-2019 (KF 2016, § 172)
Årsredovisning 2016 (KF 2017, § 60)

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Utifrån vårt urval av beslut är endast 30 procent av besluten är verkställda i rätt tid. Vid beaktande av detta föreligger förbättringspotential i att få beslut verkställda i rätt tid.

2.3.4.

Orsak till att beslut inte verkställts

Vid intervjuer framkommer flera orsaker till varför beslut inte verkställs i rätt tid. En vanlig anledning är att handläggaren inte fått ärendet i rätt tid, att handläggaren inte börjat
skriva i ärendet eller att kommunen inte fått ut ärendet på rätt sätt till handläggare. Det
finns enligt kommunen ett flertal sådana ärenden. Finspång kommun har också ett nytt
system vilket gjort att ärenden hamnat fel vilket är förenligt med ovan nämnda anledning.
Det finns också ärenden som handläggarna anser vara mindre prioriterade än andra, i
dessa klaras inte verkställandet i rätt tid. Kommunen saknar också ett välfungerande uppföljningssystem vilket också är en försvårande omständighet för att klara av verkställigheten i rätt tid.

Juni 2017
Finspångs kommun
PwC

9 av 12
66

Verkställighet av fullmäktiges beslut

Bedömning
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Det är flertalet faktorer som gör att besluten
inte verkställs i rätt tid. Vi ser det som problematiskt att ett välfungerande uppföljningssystem saknas. Det är också problematiskt att ärenden inte kommer till handläggare i tid
vilket försvårar att beslut inte verkställs i rätt tid.
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3.

Revisionell bedömning

Den samlade revisionella bedömningen är att den interna kontrollen avseende att fattade
beslut blir verkställda är inte helt tillräckligt. Bedömningen grundar sig på följande
kontrollmål:
Är beslutet verkställt på det sätt som avsågs vid beslutstillfället?
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt då samtliga av de verkställda beslut också är genomförda på det sätt som fullmäktige avsåg.
Finns eventuella avvikelser mellan beslut och verkställighet?
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt då inga avvikelser mellan beslut och verkställighet har identifierats i granskningen av beslut med undantag för tidsaspekten. Över
hälften av verkställda beslut har tagit längre tid än vad som angivits. Kommunstyrelsen
har förutom detta verkställt fullmäktiges beslut på det sätt fullmäktige beslutat.
Har beslutet verkställts i rätt tid?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Utifrån vårt urval av beslut är endast 30 procent av besluten verkställda i rätt tid. Vid beaktande av detta föreligger förbättringspotential i att få beslut verkställda i rätt tid.
Vad är i så fall orsak till att beslut eventuellt inte verkställts?
Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt. Det är flertalet faktorer som gör att besluten
inte verkställs i rätt tid. Vi ser det som problematiskt att ett välfungerande uppföljningssystem saknas. Det är också problematiskt att ärenden inte kommer till handläggare i tid
vilket försvårar att beslut inte verkställs i rätt tid.

3.1.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning och ovanstående bedömningar vill vi lämna följande rekommendationer om att kommunstyrelsen vidtar åtgärder avseende följande:


Att tydligt tidsätta beslut med uppdrag i sina sammanträdesprotokoll.



Att dokumenterade rutiner finns för samtliga ärenden med beslut om uppdrag.



Att göra en översyn av IT-stöden för att minimera risk att ärenden faller mellan
stolarna. Det framgår i granskningen att handläggarna inte får signal från Public
360 när ett ärende tilldelats, detta är något som bör åtgärdas eller skapa en rutin
som säkerställer att handläggaren ifråga får notering om detta.



Att besluten beskriver hur verkställigheten ska följas upp samt hur effekter och resultat ska utvärderas.

Juni 2017
Finspångs kommun
PwC
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Verkställighet av fullmäktiges beslut
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Lars Högberg

Petra Ribba

Uppdragsledare

Projektledare

Juni 2017
Finspångs kommun
PwC
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet.
Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt
räkenskaper.
Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för
en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av
kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att
bo och vistas i.
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga
personalförsörjningen.
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2018 ett överskott på 22,5 miljoner
kronor, vilket är nästan identiskt med resultatet för 2017. Det är en positiv
avvikelse mot budget med 10 miljoner kronor. Sektorerna utbildning och social
omsorg dras fortsatt med underskott emedan sektorerna vård och omsorg,
samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på
kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor.
Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk
hushållning visar att fyra av de sex målen uppfylls. På de mål som inte uppfylls
redovisas mindre avvikelser.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige
1. Att godkänna årsredovisningen 2018

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Årsredovisning 2018
Sammanfattning
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Årsredovisning
innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt räkenskaper.
Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för en
global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Finspång har
en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av kultur-, fritids- och
friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att bo och vistas i.
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga
personalförsörjningen.
Bokslutet visar för 2018 ett resultat av 22 468 tkr, vilket är nästan identiskt med
resultatet för 2017. Sektorerna utbildning och social omsorg dras fortsatt med
underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och ledningsstab
visar överskott.
Yrkande
Torgny Maurer (SD) yrkar på återremiss med motivering att det saknas ett
mångkulturellt bokslut, det vill säga en redovisning av samtliga
migrationsrelaterade inkomster och utgifter och dess verkliga inverkan på
kommunens samlade ekonomi.
Hugo Andersson (C) yrkar att ärendet beslutas idag.
Beslutsgång
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss. Kommunstyrelsen avslår
yrkandet.
Därefter tar ordföranden upp yrkandet om att ärendet ska beslutas idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna årsredovisningen 2018
Reservationer
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.
-----
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Kommunfullmäktige

Ansvarsprövning och ansvarsfrihet för 2018
Sammanfattning
Med hänvisning till revisionsberättelsen vill kommunfullmäktige i likhet med
revisorerna tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna,
beredningarna samt enskild förtroendevalda i dessa organ.
Presidiets förslag till beslut
1. Att bevilja ansvarsfrihet till kommunstyrelsen, nämnderna, beredningarna
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

78

Bo Broomé

2018-12-18
Dnr KS.2018.0635

1 (3)

Kommunstyrelsen

Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs
kommun
Sammanfattning
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas av många
områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling för att
åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och
affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig verksamhet.
Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en
nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett led i
arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella
upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter
och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga
inköp.
En grupp tjänstemän på Finspångs kommuns ekonomi- och styrningsavdelning,
HR avdelning, kommunikationsavdelning och utvecklings- och
näringslivsavdelning har tillsammans och med inspiration från den nationella
upphandlingsstrategin arbetat fram de framlagda förslagen till
upphandlingspolicy och riktlinjer. Det är ett ambitiöst förslag för en kommun
med ambitioner om att ha aktuella styrdokument med inriktning på upphandling.
Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål, dessa mål tar Finspångs
kommun fasta på och låter utgöra en naturlig uppdelning och genomsyrar
kommunens policy och riktlinjer för upphandling.
Styrdokument för inköp och upphandling kommer vara dels en policy, som
beslutas av Kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken.
Remiss – inhämtande av åsikter
De båda framlagda dokumenten sändes ut på remiss till kommunens tre bolag
2018-06-27. Svar inkom senare från alla tre: Finet har inget att anföra mot
innehållet i de aktuella dokumenten. Vallonbygden har inte heller något att
anföra mot de aktuella dokumenten. Finspångs tekniska verk hade några
synpunkter se bilaga Remissvar Inköpspolicy FTV.
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Dessa invändningar sammanfattas nedan:


FTV undrar om samordning enligt förslaget är möjlig att hantera
praktiskt utan att betydande resurser tillsätts, samt om en sådan
samordning skulle vara effektiv.



FTV har situationer då snabba beslut måste fattas för att säkerställa
värme och vattendistributionen till kunderna.



För FTV är ledordet för upphandling och utveckling ”beprövad teknik”
när risker och konsekvenser bedöms som stora. Det borde vara upp till
bolagen att i varje fall avgöra om uppmuntran till innovation ska finnas
med. Erfarenheter av innovativa lösningar har inte alltid fallit väl ut



FTV följer en intern inköpsprocess och har tillsatt resurser för att
förbättra inköpen, men man har inte tagit del av kommunens
inköpsprocess vilken man vill ha synpunkter på om kommer att gälla
även för bolagetsinköpsprocess.

Finspångs tekniska verks synpunkter vill Ekonomi och styrningsavdelningen
kort bemöta nedan:


Våra bolag och kommunen har olika verksamheter, men likheterna är så
många att vinsterna av ett samarbete uppväger kravet på separata
lösningar, bland annat för att nå ekonomiska fördelar av att bli en större
gemensam aktör. I områden där inte liknande behov föreligger finns å
andra sidan inga skäl till tvingande samarbete.



Snabba lösningar för att ge kunder och kommunmedborgare service
hindras inte av samarbete inom koncernen, tvärtom ger det beredskap
med ramavtal för varor och tjänster.



Genom förnuftigt kravställande i gemensamma upphandlingar kan
innovativa lösningar kombineras med beprövad teknik vilket säkerställer
kvalitet i verksamhet och leveranser till kund.



Självklart ska processer kommuniceras inom koncernen och konsensus
bör råda angående dessa innan dessa börjar gälla.

Ekonomi och styrningsavdelningen finner inga av de synpunkter FTV anför kan
eller bör stå i vägen för att riktlinjerna och policyn ska omfatta även Finspångs
tekniska verk.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Upphandlingsoch inköpspolicy för Finspångs kommun
2.

Att frågan om att fastställa Riktlinjer för upphandling och inköp lyfts
i kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut om policyn.
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Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs kommun
Sammanfattning
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas av många
områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling för att
åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och
affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig verksamhet.
Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en
nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett led i
arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella
upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter
och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga
inköp.
En grupp tjänstemän på Finspångs kommuns ekonomi- och styrningsavdelning,
HR avdelning, kommunikationsavdelning och utvecklings- och
näringslivsavdelning har tillsammans och med inspiration från den nationella
upphandlingsstrategin arbetat fram de framlagda förslagen till
upphandlingspolicy och riktlinjer. Det är ett ambitiöst förslag för en kommun
med ambitioner om att ha aktuella styrdokument med inriktning på upphandling.
Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål, dessa mål tar Finspångs
kommun fasta på och låter utgöra en naturlig uppdelning och genomsyrar
kommunens policy och riktlinjer för upphandling.
Styrdokument för inköp och upphandling kommer vara dels en policy, som
beslutas av Kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken.
Remiss – inhämtande av åsikter
De båda framlagda dokumenten sändes ut på remiss till kommunens tre bolag
2018-06-27. Svar inkom senare från alla tre: Finet har inget att anföra mot
innehållet i de aktuella dokumenten. Vallonbygden har inte heller något att
anföra mot de aktuella dokumenten. Finspångs tekniska verk hade några
synpunkter se bilaga Remissvar Inköpspolicy FTV.

Dessa invändningar sammanfattas nedan:

Justerandes signatur
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FTV undrar om samordning enligt förslaget är möjlig att hantera
praktiskt utan att betydande resurser tillsätts, samt om en sådan
samordning skulle vara effektiv.



FTV har situationer då snabba beslut måste fattas för att säkerställa
värme och vattendistributionen till kunderna.



För FTV är ledordet för upphandling och utveckling ”beprövad teknik”
när risker och konsekvenser bedöms som stora. Det borde vara upp till
bolagen att i varje fall avgöra om uppmuntran till innovation ska finnas
med. Erfarenheter av innovativa lösningar har inte alltid fallit väl ut



FTV följer en intern inköpsprocess och har tillsatt resurser för att
förbättra inköpen, men man har inte tagit del av kommunens
inköpsprocess vilken man vill ha synpunkter på om kommer att gälla
även för bolagetsinköpsprocess.
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Finspångs tekniska verks synpunkter vill Ekonomi och styrningsavdelningen
kort bemöta nedan:


Våra bolag och kommunen har olika verksamheter, men likheterna är så
många att vinsterna av ett samarbete uppväger kravet på separata
lösningar, bland annat för att nå ekonomiska fördelar av att bli en större
gemensam aktör. I områden där inte liknande behov föreligger finns å
andra sidan inga skäl till tvingande samarbete.



Snabba lösningar för att ge kunder och kommunmedborgare service
hindras inte av samarbete inom koncernen, tvärtom ger det beredskap
med ramavtal för varor och tjänster.



Genom förnuftigt kravställande i gemensamma upphandlingar kan
innovativa lösningar kombineras med beprövad teknik vilket säkerställer
kvalitet i verksamhet och leveranser till kund.



Självklart ska processer kommuniceras inom koncernen och konsensus
bör råda angående dessa innan dessa börjar gälla.

Ekonomi och styrningsavdelningen finner inga av de synpunkter FTV anför kan
eller bör stå i vägen för att riktlinjerna och policyn ska omfatta även Finspångs
tekniska verk.

Kommunstyrelsens beslut
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa Upphandlings- och inköpspolicy för Finspångs kommun
-----

Justerandes signatur
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Versionsnummer 1.0
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UPPHANDLINGS-

OCH

INKÖPSPOLICY

Omfattning
Denna policy beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra
upphandling och inköp. Upphandlingar och inköp ska verka för långsiktiga och strukturella
förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning samt tillhandahållande av
välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Samtliga
medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för att policy och riktlinjer
efterlevs. Till policyn hör riktlinjer som mer i detalj beskriver verksamheten.

Mål med upphandlingsverksamheten
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att
kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den
styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll.
Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett
affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska
uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens.
Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av
kommunfullmäktige antagna styrdokument.
Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker:
1. Upphandling är verktyget för den goda affären
2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp
3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl fungerande konkurrens
4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert
5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar
6. Upphandling ska vara miljömässig och ansvarsfull
7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart samhälle

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och samordnar styrningen för all
upphandling inom kommunen. Varje sektor respektive bolag ansvarar för sitt inköpsbehov
samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå enligt gällande delegationsordning.
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Riktlinjer för upphandling och inköp

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Sammanfattning
Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas
av många områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling
för att åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och
affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig
verksamhet.
Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en
nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett
led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella
upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande
myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete
med offentliga inköp.
Dessa riktlinjer är framtagna med inspiration från den nationella
upphandlingsstrategin.
Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål. Finspångs
kommun tar fasta på och låter dessa mål utgöra en naturlig uppdelning och
genomsyrar kommunens policy och riktlinjer för upphandling.
Styrdokument för inköp och upphandling består dels av en policy, beslutad
av kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt dessa
riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken.
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Omfattning
Dessa riktlinjer beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra
upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy. Upphandlingar och inköp ska
verka för långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar
riktning samt tillhandahållande av välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader
och koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för
att policy och riktlinjer efterlevs.

Mål med upphandlingsverksamheten
Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att
kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den
styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll.
Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett
affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska
uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens.
Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av
kommunfullmäktige antagna styrdokument.

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning och styrningen av all
upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna. Varje sektor och
bolag ansvarar för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå
enligt gällande delegationsordning. Kommunens funktion för upphandling och inköp har till
uppdrag att:






ansvara för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma avtal,
specifika upphandlingsobjekt samt samordning av upphandlingsbehov. För
entreprenadupphandlingar finns dock särskilt riktat ansvar enligt nedan.
vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och inköpsfrågor,
bidra till att öka kunskapen om den goda affären,
arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka Finspångs kommuns kontroll
över inköpsprocessen.

Ansvaret för entreprenadupphandlingar ligger på upphandlande sektor/bolag, dock inom
ramen för kommunens processer och rutiner.
Kommunens anställda är skyldiga att känna till och använda gällande avtal för att säkerställa
hög avtalstrohet. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Alla medarbetare ska känna till hur kommunens inköpsbehov
tillgodoses och ha tillräcklig kunskap om kommunens rutiner för upphandling. Funktionen för
upphandling och inköp ska löpande ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive
sektor. Bolagen ansvarar själva för att ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet.
Användarfokus och väl analyserade behov ska ligga till grund för all upphandling. Det är
varje sektors och bolags ansvar att kartlägga sina respektive behov, att kravställa efterfrågad
vara/tjänst samt att ha viss kunskap om marknaden. Behovets omfattning ska beräknas utifrån
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en livscykelkostnad, det vill säga de kostnader som uppkommer i samband med inköp, drift
och avveckling.

Inköp, processer och upphandlingsformer
Inköp – avser alla köp av varor, tjänster samt byggentreprenader som görs inom Finspång
kommun.
Inköpsprocessen – avser hela kedjan från behov till beställning, där upphandling är en del.
Upphandling – avser alla de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt över direktupphandlingsgränsen.
Upphandlingsprocess – avser hela kedjan från marknadsundersökning, upprättande av
förfrågningsunderlag till tecknande av avtal.

Upphandlingsformer
Förenklad upphandling
En upphandling där värdet av det som upphandlas understiger ”tröskelvärdet” för närvarande
2 096 097 SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i nationellt databas och anbudstiden
ska vara ”skälig”.
Öppen upphandling
En upphandling där värdet av det som upphandlas överstiger ”tröskelvärdet” för närvarande
2 096 097 SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i både europeisk och nationell databas
och anbudstiden ska vara minst 30 dagar.
Ramavtal
Vid både öppen och förenklad upphandling tecknas avtal. Ramavtal tecknas efter upphandling
av både varor och tjänster, i första hand inom frekventa områden med stora kvantiteter och
flera användare, samt vissa kapitalvaror. Vid inköp (avrop) från befintliga ramavtal har
hänsyn redan tagits till LOU. Beroende på eventuell ”fördelningsnyckel” kan avrop ske
antingen direkt eller enligt rangordning eller genom en konkurrensutsättning av
avtalsleverantörena. Inköp (avrop) ska ske skriftligen genom rekvisition eller annan
dokumentation som uppfyller kraven på en tillfredsställande internkontroll.
Koncessioner
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) gäller vid upphandling av byggoch tjänstekoncessioner. Koncession innebär att leverantören får i uppdrag av upphandlande
myndighet att utföra tjänster åt tredje man. Leverantören tar verksamhetsrisken och
ersättningen utgörs av rätten att nyttja byggnadsverket eller tjänsten och ta betalt av tredje
man. LUK har inga detaljerade regler utan upphandlande myndighet kan fritt organisera
förfarandet så länge de grundläggande principerna och övriga bestämmelser följs.
Kommunens funktion för upphandling och inköp ansvarar för att ge stöd till verksamheten vid
upphandling enligt LUK.
Direktupphandling
I de fall giltiga avtal saknas kan direktupphandling genomföras om det totala värdet för det
som ska upphandlas understiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår. Om behovet
är återkommande ska totalbeloppet beräknas utifrån förväntad avtalsperiod. Speciella
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riktlinjer finns framtagna avseende direktupphandlingar som ger detaljerat stöd i
genomförandet. Dessa riktlinjer ska alltid följas och dessa ska genomföras i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de allmänna principerna om likabehandling,
proportionalitet, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Samordnade upphandlingar
Kommunen ska eftersträva att teckna kommungemensamma avtal i de fall behov finns hos
flera sektorer. En gemensam förfrågan mellan bolagen och kommunen ska ske inför alla
upphandlingar så att alla parter ges möjlighet att delta.
I de fall möjligheter finns till samarbete med andra kommuner och till exempel regionen i
upphandlingsärenden ska dessa möjligheter tas till vara.

Inriktningsmål för upphandlingsarbetet
Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker:
1. Upphandling är verktyget för den goda affären
Kommunen, dess tjänstemän och verksamheter ska öka kunskapen om upphandling som
säkerställer en god affär bland alla som är delaktiga.
Upphandling används som ett verktyg för att nå verksamhetens mål, utveckla välfärden och ta
ett samhällsansvar.
Kommunfullmäktige ska säkerställa att kommunen har tillräckliga resurser för att kunna leva
upp till policyn.
2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp
God inköpskompetens är en förutsättning för goda affärer. Personer i nyckelpositioner ska
regelbundet ges möjlighet att fortbilda sig inom dessa områden.
Inom ramen för kommunens inköpsorganisation hålls utbildningar i frågor som rör
upphandling och upphandlingslagstiftning.
Kostnader ska beaktas brett ur ett livscykelperspektiv.
Satsningar ska göras för att på sikt övergå till en elektronisk inköpsprocess.
3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl
fungerande konkurrens
Internt ska byggas en kultur som skapar trovärdighet för upphandlingar och konkurrens där
förberedelsearbete och dialog värdesätts.
Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ska föra en god dialog före, under
och efter upphandling för att öka förståelsen för den upphandlande aktörens specifika behov,
samt vilka lösningar som marknaden kan erbjuda.
Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av tydlig och god information, vägledning
och tydliga spelregler för både större och mindre företag samt idéburna organisationer.
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Upphandlingsunderlag ska formuleras på ett sätt som uppmuntrar företag och organisationer
att lägga anbud och erbjuda nya och innovativa lösningar.
Upphandlingar ska genomföras med höga ambitioner att inkludera ett leverantörsperspektiv.
Utländska leverantörer ska ges möjlighet att delta i upphandlingar med hjälp av hänvisningar
till internationella standarder eller märkningar.
Små och medelstora företag ska ges information om hur ett upphandlingsförfarande går till
och vilka affärsmöjligheter som finns. Av praktiska skäl kommer detta att ske främst med det
lokala näringslivet.
Kommunens ambition är att föra en nära och löpande dialog med det lokala näringslivet.
Upphandlingar ska om möjligt delas i mindre delar för att öka möjligheterna för små och
medelstora företag att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. Helhetens
kostnadseffektivitet ska alltid beaktas.
Vid upphandling ska nya och innovativa modeller prövas och utvärderas. Ett exempel på detta
är idéburet offentligt partnerskap (IOP). Dessa partnerskap ingås med lokala idéburna
organisationer som speglar en mångfald av samhället och som jobbar med demokratiska
värderingar. Partnerskapen kan vara en viktig kraft i arbetet med värderingar, jämställdhet och
jämlikhet samt mångfald. Idéburna organisationer är dessutom en röstbärare för grupper i
samhället som annars kan ha svårt att komma till tals.
4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert
Kommunen ska förhindra förekomsten av korruption, mutor och andra otillbörliga förmåner
genom interna riktlinjer avseende korruption och mutor.
Medarbetarna ska ges rätt kunskap för att undvika jäv eller korruption. I detta arbete ska
kommunen ta stöd från till exempel Institutet mot mutor och Upphandlingsmyndigheten.
Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av öppenhet och kommunikation vilket
minskar missförstånd och onödiga rättsprocesser.
Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ansvarar för sina egna avtal.
Funktionen för upphandling och inköp ansvarar för kommungemensamma avtal och
förlängning av dessa. Arbetet med förvaltning och uppföljning bör starta under
upphandlingsfasen där rätt förutsättningar skapas.
Kommunen ska ha en hög ambitionsnivån avseende avtals- och upphandlingsuppföljningar.
Till stöd för detta finns kommunens upphandlingssystem samt stödmaterial och stödverktyg
hos Upphandlingsmyndigheten. En systematisk uppföljning av ingångna avtal säkerställer att
kvalitet och pris på varan/tjänsten håller avtalad nivå, att skattemedel används på bästa
möjliga sätt samt att relationen mellan köpare och leverantör är affärsmässig. Avtals- och
upphandlingsuppföljningar sker inom ordinarie internkontroll.
5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar
Kommunen ska använda innovationsupphandlingar som en del av verksamhetsutvecklingen.
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Innovationsupphandlingar kan vara mer resurskrävande än traditionella upphandlingar men
genom samarbete och genom att nyttja möjligheter till finansiellt stöd, exempelvis genom
Vinnova, minimeras riskerna och ger större inflytande i egenskap av beställare.
I kommunens upphandlingar ska krav på funktion ställas i högre omfattning än specifika krav
på varor eller tjänster. Detta öppnar möjligheter för att tillvarata leverantörers idéer och
specialkompetensen om utveckling.
6. Upphandling ska vara miljömässigt och ansvarsfull
Kommunens upphandlade leverantörer ska bidra till att kommunens miljö- och klimatmål
liksom de nationella miljömålen uppnås. I kommunens upphandlingar ska miljökrav alltid
ställas. En bedömning ska genomföras gällande vilka specifika miljökrav som är relevanta att
ställa.
Hänsyn ska tas till livscykelperspektiv vid inköp av varor. Exempelvis kan krav på
energimärkning av en viss klass ställas, eller att varan ska kunna återvinnas när den kasseras.
Detta säkerställer att hänsyn tas till varans hela livslängd.
Krav ska särskilt följas upp i de upphandlingar där miljöpåverkan är centralt, till exempel om
krav ställts på fossilfritt drivmedel i upphandling av en transporttjänst, så ska det kontrolleras
vad som tankas. Ansvaret för uppföljning ska tydligt anges i tecknade avtal.
Till hjälp vid kravställning kan Upphandlingsmyndighetens bibliotek av miljökrav och
djurskyddskrav användas.
7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart
samhälle
I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas. Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor
som är aktuella i respektive upphandling bedöms utifrån vilken vara, tjänst eller
byggentreprenad som ska upphandlas. Sociala villkor i upphandlingar kan exempelvis vara
lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män, sysselsättningsmöjligheter, social
integration, rättvis handel och arbetstagares rättigheter. Genom att ställa dessa krav på
leverantörer vid upphandling motverkas social dumpning och social hållbarhet främjas.
Kommunens leverantörer och dess underleverantörer ska fullgöra sina skyldigheter avseende
skatter och socialförsäkringsavgifter.
Finspång är en Fairtrade City och detta ska återspeglas i kommunens upphandlingar genom att
krav på rättvis handel, Fairtrade eller motsvarande, ska ställas där förutsättningar finns på
marknaden.
Upphandlingsarbetet ska ta hänsyn till kommunens inriktningsdokument Tillgänglighetspolicy, Kost och måltidspolicy, Personalpolitiskt program samt
Integrationsstrategi.
Att ställa krav på ökad digitalisering är ett mål utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i våra
externa informationskanaler. Det kan exempelvis handla om kravställning på webblösningar
som bidrar till att optimera webbplatsen och göra innehållet åtkomligt, oberoende av
webbläsare och skärmstorlek.
Arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige ska göra detta under förhållanden som
är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.
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Vid upphandling ska möjligheten utnyttjas att utföraren erbjuder praktik eller lärlingsplats till
långtidsarbetslösa med rätt kompetens eller till unga arbetslösa. Möjligheten till att motverka
en könssegregerad arbetsmarknad ska även den utnyttjas. Detta syftar till att öka
anställbarheten hos individen samt öka sysselsättningen med offentlig upphandling som
verktyg.

Relaterade dokument
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Finspångs kommuns policy för upphandling och inköp
Finspångs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar.
Finspångs kommuns Kost och måltidspolicy
Finspångs kommuns Miljöpolicy
Finspångs kommuns Tillgänglighetspolicy
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Kommunstyrelsen

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser förslag
Sammanfattning
Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag
kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till
att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun
ska leva upp till nationella mål och ambitioner.
Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att
utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram
metoder för mätning och uppföljning.
För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter
effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs
kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för
medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det
en årlig avgift på 9 500 kronor.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att anta förslaget till strategi för minskad nedskräpning på allmänna
platser.
2. Att Finspångs kommun ansöker om medlemskap i nätverket Håll Sverige
Rent-kommun samt att den årliga avgiften på 9 500 kronor finansieras ur
kommungemensamma medel.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser
Sammanfattning
Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag kopplat
till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till att skapa en
tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun ska leva upp till
nationella mål och ambitioner.
Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att
utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram
metoder för mätning och uppföljning.
För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter
effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs
kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för
medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det en
årlig avgift på 9 500 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta förslaget till strategi för minskad nedskräpning på allmänna platser
Kommunstyrelsens beslut
2. Att Finspångs kommun ansöker om medlemskap i nätverket Håll Sverige
Rent-kommun samt att den årliga avgiften på 9 500 kronor finansieras ur
kommungemensamma medel
-----
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Inledning
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen. Det
kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att reagera på problemet
med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade kunskaper om problemet
det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.
Att välja att skräpa ned eller att inte göra det är i slutänden ett individuellt beslut. Att förändra
människors beteende är en viktig del i det förebyggande arbetet mot nedskräpning. Mycket
tyder på att det behövs en blandning av åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning,
bland annat utbildning, skräpplockaraktiviteter som höjer medvetandet om beteenden samt en
bra ”infrastruktur” med bland annat anvisningar och papperskorgar på rätt ställen. Det är
viktigt att arbeta långsiktigt för att nå varaktiga förändringar i människors beteenden.

Bidra till hållbar utveckling och miljömålsuppfyllelse
Det finns många aspekter på nedskräpningsfrågan, både socialt, ekonomiskt och ur ett
hälsoperspektiv. Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv,
ger en tryggare och trevligare miljö för medborgarna och betyder att skador på människor och
djur minskar. Nedskräpning är en fråga som berör och engagerar många människor i deras
vardag. Att ta vara på engagemanget i denna vardagsnära fråga är också ett sätt att involvera
människor i mer komplexa miljöfrågor som behöver hanteras för att skapa en hållbar
utveckling.
Att arbeta strategiskt mot nedskräpningen kan också bidra till att uppnå nationella och lokala
miljömål. De nationella miljökvalitetsmål som kan kopplas till nedskräpning är främst: God
bebyggd miljö, Giftfri miljö, Hav i balans och levande kust och skärgård och Levande sjöar
och vattendrag.

Sveriges nationella avfallsplan
Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram en nationell avfallsplan för Sverige. I avfallsplanen
”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017” finns
nedskräpning med som ett av de områden där behovet av åtgärder bedöms vara stort.
Nationella avfallsplanens mål för minskad nedskräpning är: Nedskräpningen ska minska i
städer, naturområden och längs kusterna. I den nationella avfallsplanen framgår vad olika
aktörer förväntas göra. När det gäller målet för nedskräpning listas vad kommuner kan göra:


ta del av den information och vägledning som tas fram av Naturvårdsverket



identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla en
handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen



genomföra aktiviteter mot nedskräpning tillsammans med andra aktörer inom
kommunen, till exempel fler papperskorgar, tätare tömning, skolprojekt, lokala
informationskampanjer och skräpplockaraktiviteter



följa upp effekten av de aktiviteter som görs, till exempel via skräpmätningar
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utveckla samverkan mellan kommunens olika avdelningar



ha dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att lära av goda exempel

Naturvårdsverkets vägledning
Naturvårdsverket vägledning för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning
(Rapport 6551, 2013) är avsedd att stötta kommunernas arbete och att sprida kunskap om
metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet. Rapporten redogör för olika mål
och krav som berör nedskräpning. Några framgångsfaktorer som identifierats i kommunernas
strategiska arbete är att tydligt peka ut var ansvaret att driva nedskräpningsfrågan ligger,
politisk förankring och kontinuerlig uppföljning.
En samlad plan för hur arbetet mot nedskräpningen i kommunen ska bedrivas underlättar
arbetet, gärna med koppling till den kommunala avfallsplanen. Några viktiga delar i det
strategiska arbetet mot nedskräpning är att:


skapa en ändamålsenlig organisation, bl.a. med tydligt utpekat ansvar för att driva
arbetet och för att möjliggöra samarbete över förvaltningsgränser



kartlägga och mäta nedskräpningen, bl.a. för att ge underlag för att följa utvecklingen,
utforma åtgärder och utvärdera de insatser som görs



sätta upp mål och åtgärder för minskad nedskräpning, bl.a. förebyggande åtgärder som
att involvera barn och ungdomar i förskolor och skolor, anordna skräpplockardagar
och samverka med lokala näringsidkare



kommunicera arbetet och utbyta erfarenheter



sätta upp en budget för det strategiska arbetet

Åtgärder för minskad nedskräpning i
Finspångs kommun
I avfallsplanen för Finspångs kommun (antagen av kommunfullmäktige 2014) finns ett mål
kopplat till den lokala miljön: Nedskräpningen på platser i Finspångs kommun som
människor har tillgång eller insyn till ska kontinuerligt minska. I avfallsplanen finns två
åtgärder för minskad nedskräpning:


Genomföra fysiska åtgärder eller förändringar av skötseln av platser som allmänheten
har tillträde eller insyn till i syfte att minska nedskräpningen. Utredningen skall också
omfatta förslag till metoder för bedömning av nedskräpningens omfattning samt
uppföljning av förändringar.



Årligen delta i eller anordna kampanj med syfte att minska nedskräpningen på platser
som allmänheten har tillträde eller insyn till. Kampanjen kan med fördel engagera
allmänheten i praktiska åtgärder genom samarbeten med skolor, idrottsföreningar,
samfälligheter, företag m.m.

Sedan ett antal år deltar Finspångs kommun i samarbete med Finspångs Tekniska Verk i Håll
Sverige Rents arrangemang Skräpplockardagarna/Vi håller rent. Arrangemanget engagerar
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årligen cirka 2 000 barn, ungdomar och pedagoger i skola och förskola. Under senare tid har
också arbetsplatser och ideella organisationer medverkat. Under 2018 har kärl med
sorteringsmöjligheter placerats ut på allmänna platser i Finspångs tätort.
I Finspång har inga lokala undersökningar avseende vare sig nedskräpningens omfattning
eller utveckling genomförts. Det är dock svårt att se att utvecklingen i Finspång skulle ske i en
annorlunda riktning än den som övriga Sverige upplever. Det finns därför skäl att skaffa
kunskap om hur man kan mäta effekterna av olika aktiviteter för minskade nedskräpning.
Sådana metoder har tagits fram av Håll Sverige Rent i ett nationellt nätverk där kommunerna
träffas och utbyter erfarenheter.

Förslag till åtgärder
Åtgärder

Ansvar

Genomfört

Utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar
för nedskräpningsfrågor

Sektor
samhällsbyggnad

2019

Ta fram en rutin för hur avfalls- och
nedskräpningsfrågor hanteras i
planeringsprocessen

Sektor
samhällsbyggnad

2019

Tillhandahålla insamlingskärl med
sorteringsmöjligheter

Sektor
samhällsbyggnad

Kontinuerligt

Delta i den årliga kampanjen
Skräpplockardagarna

Sektor
samhällsbyggnad

Kontinuerligt

Ta fram metoder för mätning av
nedskräpning

Sektor
samhällsbyggnad

2019

Ansöka om medlemskap i Håll Sverige
Rents kommunnätverk

Sektor
samhällsbyggnad

2019

Uppföljning
Avfallsplanen för Finspångs kommun gäller 2014-2018. Avfallsplanen ska hållas aktuell
genom regelbundna uppdateringar. Uppdateringarna ska ske genom att planens mål och
åtgärder följs upp och ses över fortlöpande. Med tanke på den snabba utvecklingen inom
avfallsområdet behöver en ny avfallsplan tas fram för de kommande åren. För ett långsiktigt
strategiskt arbete mot nedskräpning integreras strategin mot nedskräpning i den kommande
avfallsplanen.
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer representation, gåvor, mutor och jäv
Sammanfattning
I förslag på ny riktlinje samlas information kring all representation och samtliga
gåvor inom Finspångs kommun.
Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på
medborgarnas uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av
medel kan motiveras och att alla kostnader har en klar och tydlig
verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst representationskostnader.
Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på
grundläggande värden som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens
uppfattning av Finspångs kommun baseras bland annat på hur enskild medarbetare
eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. Alla medarbetare och
förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att omvärlden
känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda
ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande hänsyn eller intresse.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och
representationens omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern
representation och personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda
arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare är avsikten att öka kunskapen och
medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda bättre förutsättning att
känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av gåvor och
förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när
dessa erbjuds.
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2018-09-11 och 2018-12-04.
Förslag till beslut
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. att anta riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv
2. att beslutet ersätter tidigare tagna riktlinjer: Representation FFS 106.00
fastställd av kommunfullmäktige 1990-06-28 § 103 samt FFS 914.0
beslutad i kommunfullmäktige 1971-11-25 § 263, 1976-11-25 § 298,
1993-12-16 § 124, 2002-03-14 § 80 samt 2013-06.19 § 158.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Riktlinjer representation, gåvor, mutor och jäv
Sammanfattning
I förslag på ny riktlinje samlas information kring all representation och samtliga
gåvor inom Finspångs kommun.
Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på
medborgarnas uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av
medel kan motiveras och att alla kostnader har en klar och tydlig
verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst representationskostnader.
Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på
grundläggande värden som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens
uppfattning av Finspångs kommun baseras bland annat på hur enskild medarbetare
eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. Alla medarbetare och
förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att omvärlden
känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda
ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av
ovidkommande hänsyn eller intresse.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och
representationens omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern
representation och personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda
arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare är avsikten att öka kunskapen och
medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda bättre förutsättning att
känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av gåvor och
förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när
dessa erbjuds.
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2018-09-11 och 2018-12-04.
Yrkande
Stefan Carlsson (V) yrkar på ett tillägg i beslutet som lyder:
”Att uppdra till arbetsgivardelegationen att ta fram en handledning för vilka
åtgärder och handlingar som ska vidtagas vid mutor och jäv, samt vid
misstankar om detta.”
Kai Hallgren (SD) yrkar att ordet ”bör” ändras till ”ska” på sidan 64 i
riktlinjen under Mottagande av gåvor och förmåner.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall både till Stefan Carlssons tilläggsyrkande och
Kai Hallgrens ändringsyrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv med ändringen
att ordet ”bör” byts ut till ”ska” på sidan 64
2. Att beslutet ersätter tidigare tagna riktlinjer: Representation FFS 106.00
fastställd av kommunfullmäktige 1990-06-28 § 103 samt FFS 914.0 beslutad
i kommunfullmäktige 1971-11-25 § 263, 1976-11-25 § 298, 1993-12-16 §
124, 2002-03-14 § 80 samt 2013-06.19 § 158
Kommunstyrelsens beslut
3. Att uppdra till arbetsgivardelegationen att ta fram en handledning för
vilka åtgärder och handlingar som ska vidtagas vid mutor och jäv,
samt vid misstankar om detta
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Representation, gåvor,
mutor och jäv
Riktlinjer

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer
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RIKTLINJER

Representation, gåvor, mutor och jäv

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Sammanfattning
I den här riktlinjen samlas information kring all representation och samtliga gåvor inom
Finspångs kommun.
Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på medborgarnas
uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av medel kan motiveras och att
alla kostnader har en klar och tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst
representationskostnader.
Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på grundläggande värden
som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens uppfattning av Finspångs kommun
baseras bland annat på hur enskild medarbetare eller förtroendevald uppfattas av omgivningen.
Alla medarbetare och förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att
omvärlden känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska
handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn
eller intresse.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och representationens
omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern representation och
personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare
är avsikten att öka kunskapen och medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda
bättre förutsättning att känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av
gåvor och förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när
dessa erbjuds.

1
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Representation
Representation är en viktig del i Finspångs kommuns verksamhet för att skapa bra relationer
internt och externt samt för att marknadsföra kommunen. Representation kan vara ett uttryck
för sedvanlig gästfrihet i form av kommunens värdskap vid exempelvis vänortsbesök och
studiebesök men också en personalfrämjande åtgärd från kommunen som arbetsgivare.
Begreppet representation innefattar i den här riktlinjen mat, dryck, kringkostnader, gåvor och
uppvaktningar.
Utgångspunkten är att alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas
visa gott omdöme vid utövandet. Representation:


ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten,



ska ske med omdöme och med hänsyn tagen till vad som är ekonomiskt berättigat och
nödvändigt,



ska godkännas av behörig chef alternativt ansvarig styrelse eller nämndordförande,



får inte förekomma i samband med en pågående upphandling,



får inte förekomma i samband med myndighetsutövning,



får inte ske regelbundet,



i hemmet får endast förekomma i undantagsfall och ska skriftligen godkännas i förväg av
behörig chef.

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller
grupp av personer. I övrigt får inte gåva lämnas i form av bidrag till välgörande ändamål.
Kommunen kan inte heller ge stöd till välgörande ändamål i form av gratis arbetskraft.
Dricks ersätts inte av kommunen oavsett sammanhang. Alkohol bekostas i normalfallet inte av
Finspångs kommun vid intern representation. Om alkoholhaltiga drycker serveras sker det
med återhållsamhet. Alkoholfria drycker ska finnas som alternativ. Spritdrycker får inte
förekomma vid varken extern eller intern representation.

Extern representation
Extern representation riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför kommunen och
syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla sådana kontakter som är viktiga för
verksamheten eller som är ett led i kommunens marknadsföring eller som näringslivsfrämjande
åtgärder.
Exempel är representation i samband med kontakter och studiebesök från annan ort,
marknadsförings- eller näringslivsfrämjande åtgärder, uppvaktningar, kommunens
representation vid jubileer, invigningar eller andra arrangemang av större dignitet.

1

112

REPRESENTATION,

GÅVOR,

MUTOR

OCH

JÄV

Representationsgåvor till externa parter kan vara dels profilgåvor, som är gåvor av obetydligt
värde där kommunens logotype framgår eller representationsgåvor som kan förekomma vid
exempelvis externa besök, invigningar eller jubileer.
Redovisning av extern representation
Extern representation redovisas på särskilt konto och följande ska framgå:





syftet med representationen
datum för representationen
namn och befattning på samtliga som representationen riktar sig mot (undantag för
mycket stora grupper där namn inte alltid finns tillgängligt)
namn på företag eller organisation som gästen/gästerna företräder

Intern representation
Intern representation är representation som enbart riktar sig till Finspångs kommuns
förtroendevalda eller medarbetare. Syftet är att främja den interna verksamheten och därmed
bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Det kan ske vid exempelvis styrelsesammanträden,
informationsmöten eller personaltillställningar och kan röra sig om måltider i samband med
interna utbildningar och interna konferenser, enklare förtäring, blommor samt kultur- och
fritidsaktiviteter.
Interna möten, arbetsluncher
Måltider som Finspångs kommun betalar vid interna möten som är av återkommande eller
löpande karaktär eller interna arbetsluncher är inte representation utan en skattepliktig förmån
för den förtroendevalde respektive medarbetaren.
Enklare förtäring som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i anslutning till arbetet är inte
att betrakta som representation och är heller inte föremål för förmånsbeskattning. Närmare
anvisningar kring förmånsbeskattning finns på Skatteverkets webbsida www.skv.se.

Ändrad fältkod

Interna kurser, konferenser och studieresor
Deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor ska alltid ha direkt samband med
kommunens verksamhet och deltagande ska alltid vara godkänt av ansvarig chef. Nyttan av
arrangemanget ska alltid vara tydlig.
Redovisning av intern representation
Intern representation ska redovisas på särskilt konto och anteckning ska göras om:





syftet med representationen
datum för representationen
namn på samtliga som deltar (undantag för mycket stora grupper där namn inte alltid är
tillgängligt)
Pprogram och deltagarförteckning (interna kurser, konferenser och studieresor) bifogas.

2

113

REPRESENTATION,

GÅVOR,

MUTOR

OCH

JÄV

Gåvor och uppvaktning till anställda och
förtroendevalda
Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Det innebär att en gåva
från arbetsgivaren alltid är skattepliktig för den anställde. Dock har Skatteverket beslutat om
beloppsgränser för skatteplikt för att undvika skatt för den anställde och sociala avgifter för
arbetsgivaren. Gåvor till personal ska alltid ske inom de fastställda beloppsgränserna, dessa
ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på
Skatteverkets webbsida www.skv.se. Följande gåvor tillämpas inom Finspångs kommun:

Ändrad fältkod

1. Julgåva
2. Minnesgåva – gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst sex år) i
samband med att medarbetare fyller 50 år, när en anställning upphör eller efter viss
anställningstid (Hedersgåva för lång och trogen tjänst - 20 år för förtroendevalda, 25 år för
medarbetare).
3. Blommor vid sjukdom eller andra situationer. Som exempel på tillfällen då en medarbetare kan
uppmärksammas på detta sätt kan nämnas vid nyanställning, barns födelse, allvarlig sjukdom
eller en nära anhörigs frånfälle.

Julgåva
Julgåva kan köpas in till medarbetare i kommunen. Värdet på julgåva får uppgå till högst det
belopp som enligt Skatteverket utgör gräns för skattefrihet. Information om belopp finns på
Skatteverkets webbsida www.skv.se. Motsvarande belopp kan istället användas till
personaltillställning (exempelvis jullunch eller personalfest). Personaltillställningar är skattefria om
de förekommer högst två gånger per inkomstår, annars måste dessa förmånsbeskattas.

Ändrad fältkod

Minnesgåva – 50 år
Varaktigt tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med gåva, som med fördel
köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av minnesgåva finns
på kommunens intranät.

Minnesgåva – arbetstagare går i pension
Varaktigt tillsvidareanställd som går i pension erhåller en minnesgåva, som utgörs av gåva som
med fördel köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av
minnesgåva finns på kommunens intranät.

3
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Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst
(anställd i 25 år, förtroendevald i 20 år)
Anställda och förtroendevalda inom Finspångs kommun och kommunens helägda bolag, som
utfört mångårig och gagnande gärning ska hedras med hedersgåva enligt nedan angivna
grunder.
Gåva
Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande
alternativ, armbandsur i guld med inskription, konstverk av i Östergötland verksam konstnär,
cykel eller resecheck. Konstföreningen i Finspång eller kommunens kulturfunktion ansvarar
för urvalet av konstverken.
Guldur, resecheck, presentkort på cykel och konstverk ska ha likvärdigt värde.
Rekommenderad prisnivå är 8 360000 kronor i gåva i 20193 års penningvärde, räknas upp.

Formaterat: Inte Färgöverstrykni

Samtliga ur och konstverk förses med inskription om utdelningsår, anställningstiden 25 år
respektive tjänstgöringstid förtroendevald 20 år, givare och mottagarens initialer.
Anställningstid eller tid som förtroendevald
Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda men med olika kvalificeringstid.
För att anställda skall erhålla hedersgåva krävs en sammanlagd anställningstid av 25 år i
Finspångs kommun eller i kommunens helägda bolag. För att förtroendevalda skall erhålla
samma gåva krävs en sammanlagd tjänstgöringstid av 20 år som företrädare i Finspångs
kommun, i helägt bolags styrelse eller i organisation där Finspångs kommun har ett starkt
ägarintresse. Terminsanställningar räknas som halvår.
Reglerna omfattar samtliga anställningar oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform.
Reglerna gäller dock ej anställningar som är undantagna genom lag eller förordning; t.ex.
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studie- och yrkespraktik.
Anställda i verksamhet som genom lag, förordning eller avtal övergått från annan offentlig
huvudman till kommunens organisation äger rätt att tillgodoräkna sig den anställningstiden
som grund för hedersgåva, tiden räknas ej med om anställningen hos den tidigare
huvudmannen redan uppmärksammats med hedersgåva.
Överlämnande av gåva
Skulle någon anställd, som uppnått den för gåvan stadgade verksamhetstiden, avlida innan
gåvan överlämnas, skall gåvan i stället överlämnas till vederbörandes familj.
Beslut om gåva, tidpunkt och form
Beslut om hedersgåva samt överlämnandet av denna sker vid tidpunkt och i former som
kKommunfullmäktiges presidium beslutar.
Förteckning
Förvaltningen ansvarar för att föra förteckning över utdelade hedersgåvor.
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Blommor vid sjukdom eller andra situationer
Blommor kan ges vid olika tillfällen exempelvis vid nyanställning, barns födelse, arbetstagare
slutar till följd av egen uppsägning, allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs frånfälle.
Om arbetstagare avlider under anställningen ska det på begravningsdagen flaggas enligt gängse
regler på halv stång vid kommunhuset. Rutiner för flaggning finns på kommunens intranät.
I samband med jordfästningen ska verksamheten låta sig representeras och/eller sända en
representativ krans. Verksamheten kan besluta om eventuell krans och representation även i det fall
då den avlidne har avgått med pension.

5
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Mottagande av gåvor och andra förmåner
Det är inte möjligt att göra en generell uppställning över vad som är tillåtet och otillåtet när
det gäller mottagande av gåvor och andra förmåner, eftersom varje situation bedöms för sig
utifrån flera faktorer. Avsikten är därför att anställda och förtroendevalda inom Finspångs
kommun och dess bolag ska få en ökad kunskap och medvetenhet samt bättre förutsättning att
känna igen de situationer som bör undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt
förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds.
Medarbetare bör ta för vana att tala med sin chef när de erbjuds en förmån i tjänsten. Att
chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till medarbetaren innebär inte att
mutbrott är uteslutet. Det är alltid upp till berörd person att själv bedöma situationen denne
ställs inför.
Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig, bör du genast
meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad.
Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett
otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera
lämplig överordnad eller om det är den personen det gäller, den personens överordnade.

Vad är muta?
Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter,
varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.

Tagande av muta
Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för
annan, tar emot, får löfte om eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin
tjänsteutövning.

Givande av muta
Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om
mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan
otillbörlig belöning för tjänsteutövningen.
Notera att det är tillräckligt med ett löfte eller ett erbjudande. Gåvan behöver inte ha
fullbordats.
Bra kontrollfrågor för den enskilde kan vara:

Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig?


Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?



Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?



Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller
erbjuder en muta dömas för bestickning, enligt brottsbalken. Enligt brottsbalken gör en
arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne” tar emot, låter sig utlova eller begära muta
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eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning”. Den som gör sig skyldig till givande
eller tagande av muta kan dömas till böter eller fängelse samt skadestånd gentemot
mottagarens arbetsgivare. Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser som
uppsägning eller avsked.
Ansvaret för mutbrott omfattar alla anställda och förtroendevalda och är oberoende av
befattning. Ingen yrkeskategori är undantagen. Känsliga befattningar är de som arbetar med
myndighetsutövning, entreprenader, avtalsförhandling, upphandling och inköp.

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån
Inom vissa verksamhetsområden hamnar personal ibland i situationer där de kommer i
kontakt med brukare/kunder som vill ge gåvor t.ex. chokladaskar, blommor eller pengar som
tack för gott omhändertagande eller bemötande.
Personal ombeds ibland att bevittna eller medverka vid upprättande av testamenten.
Det kan även förekomma affärer mellan brukare/kunder och personal.
Gåvor
Personal får endast ta emot gåvor av ringa värde under förutsättning att gåvans art och
omständigheter vid överlämnandet inte kan ge anledning till antagandet eller misstanke om
särbehandling av brukaren/kunden. Personal kan acceptera exempelvis fikabröd, frukt,
choklad eller någon mindre sak som brukaren/kunden tillverkat själv. Brukare/kund måste
vara medveten om att den inte behöver ge personalen något.
Penninggåvor
Brukare/kund och anhöriga vill ofta ge pengar till kaffekassan. Personal ska inte ta emot
kontanter även om det rör sig om små belopp.
Förmåner och bonusarrangemang
Ibland erbjuds personalrabatter på t.ex. inköp eller hantverkstjänster från anhöriga till
brukare/kunder. Förmånen ska inte accepteras. Det förekommer också olika typer av
bonusarrangemang t ex flygbonus, SJ Prio eller bonusnätter på hotell. En sådan förmån är
otillbörlig om den tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren.
Testamenten
Personal ska inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en brukare/kund. Det gäller
även om personalen inte medverkat vid upprättandet eller inte ens känt till testamentet.
Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten.
Bevittnande av dokument som berör enskild
Personal ska inte medverka vid bevittnande av olika dokument som berör brukare/kund eller
deras närstående. Bevittnande av faderskapsbekräftelser undantas.
Affärsverksamhet
Affärsverksamheter mellan personal och brukare/kund får inte ske. Det gäller i båda
riktningar.
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Lån
Det är inte tillåtet med lån av pengar eller värdesaker mellan personal och brukare/kund. Det
gäller i båda riktningar.
Exempel på otillbörliga förmåner









Penninglån med särskilt gynnsamma villkor
Borgensåtaganden eller skuldtäckning
Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv.
Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk
Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor
Bonusarrangemang där förmånen inte tillfaller arbetsgivaren
Restaurang- eller teaterbesök
Studieresor, kurser och konferenser

Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna




Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär.
Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.
Personalrabatter som erbjuda alla anställda via personalportalen eller personalklubben

Exempel bland rättsfall
1.

Ett vårdbiträde arbetade inom hemtjänsten hos ett äldre par. Vårdbiträdets dotter fick
köpa parets bil för 3000 kr. trots att den värderas mycket högre. Hovrätten fällde
vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp.

2.

En chef vid ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade
testamentet till hens förmån och mottog den testamenterade egendomen sedan testatorn
avlidit. Domstolen dömde chefen till mutbrott.

3.

Ett företag erbjöd en inköpare en freestyle till ett värde av 298 kr. I gengäld skulle
inköparen beställa varor för sin arbetsgivares räkning för minst 3 290 kr. Erbjudandet
ansågs otillbörligt.

4.

En chef på ett kommunalt bolag bjöds med sin fru, av ett företag, till Malaga med 3
dagars arbete och 3 dagar åt fria aktiviteter och till London tor.-sön. Det fanns inget
formaliserat program. Chefen dömdes för mutbrott och blev förmåntaxerad till 45 000 kr.

Jäv
Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda regleras bland annat i
förvaltningslagen och i kommunallagen. De talar om när vi ska anses ha ett sådant intresse i
ett ärende att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Om vi är jäviga får vi inte delta i
handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet
överklagas på grund av jävet.
Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon
omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma
situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet
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och som förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Även här
gäller således att vi inte ska kunna misstänkas för något felaktigt agerande.
När föreligger jäv?
För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:


Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.



Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan
vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.



Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.



Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.



Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet
för vår opartiskhet i ärendet.



För ledamöter i kommunfullmäktige endast den första punkten vid behandling av
ärenden i kommunfullmäktige.

Läs mer
http://skl.se/download/18.47f265d5147af9ff17868398/1408723687055/SKL-om-mutorjav.pdf

Ändrad fältkod
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Rojyar Khalili
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Dnr KS.2018.0910
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Kommunstyrelsen

E-förslag flexibel förskoletid
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 2018-08-29 med nedanstående eförslag: flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar i veckan på förskola.
Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som
går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.
Förslaget har fått stöd av 62 personer.
Barns rätt till förskola styrs genom skollagen1 genom att kommunen ska erbjuda
förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara
att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas
förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda
förskola i minst 525 timmar om året.2
Sektor utbildning har sedan tidigare påbörjat en utredning hur dessa 15 timmar i
veckan ska organiseras och vilken vistelsetid som ska erbjudas utifrån barnets bästa
och verksamhetens förutsättningar. Konsekvensanalyser kommer bland annat att
genomföras för att undersöka på vilket sätt barnen kommer att påverkas av att vara
ledig fyra dagar och vara på förskola tre dagar. Utredaren kommer även att jämföra
kostnader för de olika alternativen.
Utredaren har kontaktat medborgaren den 20 november 2018 och informerat om att
Sektor utbildning utreder denna fråga och att ett beslut kommer att fattas inför
läsåret 2019.

Förvaltningen har därefter slutfört utredningen (KS.2019.0156) och överlämnat
förslag till beslut till kommunstyrelsen. Förslaget beräknas behandlas
2019-03-25.
1
2

Skollag 2010:800 8 kap.
Skollag 2010:800 8 kap. 3-6 §

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Rojyar Khalili

2018-11-20
Dnr KS.2018.0910
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredning
KS.2019.0156
2. Att meddela beslutet till förslagsställaren
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-04-08

2019-§ 139

Dnr: KS.2018.0910

5 (50)

e-förslag: Flexibel förskoletid
Sammanfattning
En medborgare i Finspångs kommun inkom 2018-08-29 med nedanstående eförslag: flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar i veckan på förskola.
Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som
går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.
Förslaget har fått stöd av 62 personer.
Barns rätt till förskola styrs genom skollagen1 genom att kommunen ska erbjuda
förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver
med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara
att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas
förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i
veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin
utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl.
Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda
förskola i minst 525 timmar om året.2
Sektor utbildning har sedan tidigare påbörjat en utredning hur dessa 15 timmar i
veckan ska organiseras och vilken vistelsetid som ska erbjudas utifrån barnets bästa
och verksamhetens förutsättningar. Konsekvensanalyser kommer bland annat att
genomföras för att undersöka på vilket sätt barnen kommer att påverkas av att vara
ledig fyra dagar och vara på förskola tre dagar. Utredaren kommer även att jämföra
kostnader för de olika alternativen.
Utredaren har kontaktat medborgaren den 20 november 2018 och informerat om att
Sektor utbildning utreder denna fråga och att ett beslut kommer att fattas inför
läsåret 2019.

Förvaltningen har därefter slutfört utredningen (KS.2019.0156) och överlämnat
förslag till beslut till kommunstyrelsen. Förslaget beräknas behandlas
2019-03-25.

1
2

Skollag 2010:800 8 kap.
Skollag 2010:800 8 kap. 3-6 §
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredning
KS.2019.0156
2. Att meddela beslutet till förslagsställaren
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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e-förslag: flexibel förskoletid
Sammanfattning
Flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar per vecka på förskola.

Beskrivning
Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15 timmar i veckan på förskolan,
mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.

Christina Grönlund
christina.gronlund74@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

Kommentar

1

Christina
Grönlund

201805-28

2

Annelie
Joelsson

201806-20

3

Ulrika
Johansson

201807-17

4

Jessica
Rimmenstrand

201807-20

5

Lone Karlsson

201808-17

Bra förslag! Barnen skulle må så mycket bättre av att få stanna 5 h istället
för 3 h. Få vara med och äta lunch och vara med mer i gruppen. Även värt
för oss sommar en bit att åka!

6

Evalotta
Alexandersson

201808-17

Verkligen ett bra initiativ. Bättre för både barn och förälder.

7

Keith Lindberg

201808-17

När mina barn för första gången började på dagis så var det viktigaste
barnens utveckling att de skulle få utvecklas och lära sej samspel och hur
vissa situationer går till. Ett exempel då va att det var viktigt för barnen att
få vara med vid måltiden att de fick lära dej och lärde dej själva av andra
barn när de åt och vilket förhållningssätt som gällde.
Vad får barn en ut av dagis nu i 3 Tim varje dag?
De går dit äter en frukt leker nån timme och sen är det dags att gå hem
lagom när de kommit in i leken med sina kamrater.
Och det blir en stress för barnen att fara fram o tillbaka för så få timmar
speciellt om man inte har dagis bakom hörnet.

8

Ulf
Alexandersson

201808-17

Mycket bättre för barnen att få vara 5 h istället för 3 h. Att det inte har
ändrats tidigare.

9

Olle Svensson

201808-17

Skulle underlätta så mycket om barnen fick stanna 5 h istället för 3. Även
bättre för barnen som får en större chans att vara med i gruppen.

10

Kalle Wincent

201808-17

11

Nathalie Wall

201808-17

12 Denise Trysén

201808-17

13

Ida Olsson

201808-17

14

Frida Nyberg

201808-17

15

Laila Karlsson

2018-
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08-17
16

johanna kratz

201808-17

17

Billy
Alexandersson

201808-17

18 Sandra Karlfeldt

201808-17

19

Jonna
Davidsson

201808-17

20

Annalena
Karlsson

201808-17

21

Julia Olsson
Gunnarsson

201808-17

22

Caroline
Lindström

201808-17

23 Karin Oscarsson
24

Johanna
Andersson

201808-17

26

Emelie Szöcs

201808-17

27

Jakob Lidberg

201808-17

28 priscila vergara

201808-17

29 Elize Lindholm

201808-17

30

201808-17

32

Alexandra
Sieversu

33 Sara Johansson

Jättebra förslag. Vi bor ca 1.3 mil från vår förskola som kommunen kunde
erbjuda pga platsbrist. Är nu mammaledig och kan inte ha vår dotter på
fsk som vi skulle vilja då det blir för dyrt att åka fram och tillbaka för
3timmar. Väldigt synd att dessa 5timmars dagar togs bort.

201808-17

Maria Medin

31 Lina Svanström

Jag vill gärna ha 5h 3dagar i veckan istället!

201808-17

25

Linda Ekman

Borde vara en självklarhet. Barnen mår så mycket bättre av det än att
ryckas ifrån verksamheten och uteslutas ur mycket viktiga delar under
dagens

När min äldsta son började i förskolan för 6 år sen så gick det minnsan att
välja tider som passade en själv. Men nu när min yngre son går så måste
han gå 8-11 vilket inte är ett dugg smidigt för oss utan körkort och när
man dessutom har en nyfödd bebis att anpassa sig till. En väldigt dum
ändring ni gjorde som ni borde ändra tillbaka!

Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15
timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan
ja det tycker jag låter bra

201808-17
201808-17
201808-17

34

Pontus
Samuelsson

201808-17

35

Maria
Gustafsson

201808-17

36

Sofie Daun

201808-17

Detta förslag tycker ja är kanon bra

37

Johanna
Petersson

201808-17

Detta är så i nutid. Det är Inprincip bara Finspångs kommun som inte har
det såhär vilket är helt under all kritik. Bra e-förslag helt enkelt! Heja,
håller tummarna!

38

Yasmin
Lehnberg

201808-17

Jättebra förslag! Helt värdelöst att ha 8-11 då om man har som jag behöva
väcka barnen för att de ska till förskolan, om de går 9-14 så blir det en
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lättare morgon! Sen om man inte har plats på samma ort blir det väldigt
jobbigt & stressigt att packa in alla i bilen ur bilen så hinner man bara hem
mata & söva den lilla så måste man väcka minstingen igen o i bilen &
hämta! Bästa förslaget någonsin med 5 tim pass!!
Jag vet INGEN & jag menar verkligen INGEN som tycker 8-11 är bra tider!

39

Angelica
Sievers

201808-17

40

Pasi Sihvo

201808-17

41

Emma
Kronqvist

201808-17

42

Viktoria
Karlsson

201808-17

43 Martina Olsson

201808-17

44

201808-17

Sanne Greve

45 Hanna Karlsson

201808-17

46 Nathalie Rosen

201808-18

47

Johan Riska

201808-18

48

Sofia Nilse

201808-18

49

Eva-Lena
Bertilsson

201808-18

50

Matthias
Andersson

201808-18

51

Jessicka
Samuelsson

201808-18

52 Malena Asplind

201808-18

53 Hanna Persson

201808-19

54 Dennis Nordin

201808-19

55 Anna Strandin

201808-21

56

Karin Hägg

201808-21

57

Emma
Grönborg

201808-21

58

Emil Eriksson

201808-21

59

Hampus
Johannesson

201808-22

60 Emma Axelhed

201808-24

61

Frida Rosell

201808-27

62

Ida Hultmark

201808-27

Jag skriver under och samtycker att valfrihet på fem timmar tre dagar i
veckan ska bli aktuellt!

Håller med

Det skulle underlätta våran vardag massa att få gå 3 dagar i veckan med
5h dagar istället då dessa 3 h/dag är en sån press och framför allt stress.

Ett super bra förslag!
Dårligt för både föräldrar och förskolepersonal att ha barnen 3 tim/dag.
Skulle ge alla inblandade bättre kvalitetstid.
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201808-28
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Maria Forneman

2019-04-04
Dnr KS.2019.0417

1 (1)

Kommunfullmäktige

Förlängning av lärandeberedningens uppdrag att revidera
arbetsmarknadsstrategin
Sammanfattning
Lärandeberedningen har tillsammans med kommunfullmäktiges presidium
kommit överens om att förlänga uppdraget Att revidera arbetsmarknadsstrategin
(KS.2017.0370-1) till och med 31 december 2019.
Förslag till beslut
1. Att förlänga uppdraget Att revidera arbetsmarknadsstrategin till och med
31 december 2019

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Maria Forneman

2019-04-09
Dnr KS.2019.0428

1 (1)

Kommunfullmäktige

Omsorgsberedningens uppdrag - Kartläggning och
utveckling av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg
och social omsorg
Sammanfattning
Omsorgberedningen har förslag om nytt uppdrag för kartläggning och utveckling
av befintligt anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg.
Omsorgberedningen har förankrat förslaget till nytt uppdrag och
uppdragsbeskrivningen med kommunfullmäktiges presidium.
Förslag till beslut
1. Att enligt uppdragsbeskrivning KS.2019.0428 -1 ge uppdrag till
omsorgsberedningen om kartläggning och utveckling av befintligt
anhörigstöd inom äldreomsorg och social omsorg.
2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2019-10-31

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Uppdragsbeskrivning
kommunfullmäktiges
beredningar

1

Beredning:

Omsorgsberedningen

Uppdrag:

Kartläggning och utveckling av befintligt
anhörigstöd inom äldreomsorg och social
omsorg

Startdatum:

2019-05-01

Slutdatum:

2019-10-31

Koordinator:

(1)

Petra Käll Antonsen, med Maria Frisäter som
medhandläggare

Uppdragsbeskrivning
Formulering av uppdrag

Beredningen ska kartlägga anhörigstöd i anslutning till äldreomsorg och
LSS. Kartläggningen ska visa på vilka behov som finns av stöd och om det
bör förändras. Den ska också belysa om kommunikationen kring
möjligheter till anhörigstöd behöver utvecklas.
Avstämning och återkoppling till presidium

Information på kommunfullmäktiges sammanträden.
Förutsättningar för medborgardialog

Inhämta synpunkter i form av webb- och pappersenkäter både av de som har
anhörigstöd och de som är aktiva som anhörigstödjare.
Förutsättningar för vägledande debatt i fullmäktige

Inte aktuellt med debatt.
Budgetförutsättningar

Det bedöms inte föreligga några särskilda kostnader för att genomföra
uppdraget.
Övriga särskilda förutsättningar för uppdraget

I uppdraget ingår också att hämta in information om hur motsvarande
anhörigstöd är utformat i andra kommuner.
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Kommunfullmäktige

Svar på interpellation (V) - upptäcka och anmäla våld i
nära relationer
Sammanfattning
Ingrid Westlund (V) anser i sin interpellation att det finns en borttappad led när det
gäller våldsbekämpning i nära relationer och det gäller möjligheterna att upptäcka och
anmäla våld.
Interpellationen är ställd till Ulrika Jeansson (S) med dessa frågor:





Hur ser Finspångs styrande minoritet på möjligheterna att göra mer för att
Finspång ska bli tryggare för fler barn och kvinnor?
Vilka redskap och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatta barn och äldre i
de kommunala verksamheterna?
Hur kan olika organ och verksamheter samverka och samarbeta mer och
effektivare på området?
På vilket sätt kan kommunen samverka med bostadsföretag, husvärdar,
hyresgästföreningen för att ge den nära omgivningen möjligheter att agera
när våld uppmärksammas?

Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeanssons (S) svar:
Ingrid Westlund (V) har i sin interpellation lyft upp ett antal frågeställningar
rörande våld i nära relation och hur man kan arbeta förebyggande för att
upptäcka och anmäla problemet. Vi vet inte idag hur stort problemet med
våld i nära relation är, då mörkertalet troligen är stort och det mesta våld sker
i hemmet. Men, att det är ett allvarligt samhällsproblem är helt klart och
räknas som ett folkhälsoproblem vilket innebär att fler än 5 % är eller har
varit utsatta för våld i nära relation. Jag ska försöka besvara
frågeställningarna på ett utförligt sätt. I texten nedan kommer jag använda
förkortning VIN för begreppet våld i nära relation.
Hur ser Finspångs styrande minoritet på möjligheterna att göra mer för att Finspång ska bli
tryggare för fler barn och kvinnor?
Då det mesta VIN sker i hemmet så handlar det om att hela tiden uppmärksamma
våldet på de arenor där det är möjligt. Precis som interpellationen beskriver kan det
till exempel vara via fastighetsskötare, bostadsförening eller i kommunala
verksamheter. De insatser som görs för att stärka tryggheten i det offentliga rummet
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(till exempel belysning på cykelvägar och snöröjning ur ett jämställdhetsperspektiv)
är självklart bra, men hindrar tyvärr inte att VIN sker.
En av de absolut viktigast generella insatserna för att kvinnor och barn ska kunna
bli tryggare är att hela tiden arbeta för ett jämställt samhälle. Självklart arbetas med
jämställdhet på många olika sätt i kommunen. Men, när arbetet för att implementera
Agenda 2030 startade blev det tydligt att vi behöver bli bättre på detta. Ett mål i
Agendan är mål 5, jämställdhet. När alla nuvarande indikatorer och styrtal i
strategiska planen placerats ut på de mål som de stämmer överens med, så blir det
tydligt att vi saknar en del indikatorer och styrtal för att mäta och följa upp
jämställdheten i kommunen. Det här är ett arbete som jag hoppas att vi tillsammans
under året kommer kunna förbättra, för att inför 2020 ha vässat oss i frågan.
Låt mig ge ett exempel. Vi som arbetsgivare ska sträva efter att erbjuda
heltidstjänster. Den största gruppen vi har anställd är kvinnor. Heltid ger
förutsättning att man ska vara ekonomiskt självständig och få en pension som också
gör individen självständig. Ekonomi ska inte vara något som gör att man inte vågar
ta steget att bryta en destruktiv relation.
Idag har inte Finspång något strukturerat arbetet med de personer som befinner sig
i riskzonen för att bli våldsutövare eller riskerar att utsättas för våld. Det finns
forskning som visar på vilka detta skulle kunna vara och vad man generellt kan göra.
En insats som skulle kunna vara effektiv är att via den samhällsintroduktion som
alla nyanlända får, informera om jämställdhet, den lagstiftning som Sverige har, men
även om sex och samlevnad. Här spelar också skolans undervisning i sex och
samlevnad en viktig roll, skolan är trots allt det forum som kan nå ut till samtliga
barn och unga.
En grupp av kommunens anställda som möter många är den ekonomiska
biståndsgruppen samt personalen på AME. De personer de möter är ofta i en utsatt
position, beroende på en rad olika faktorer, var av en kan vara just VIN. Därför har
även den gruppen fått utbildning (1/2 dag) i VIN.
Finspångs kommun är också en stor arbetsgivare och speciellt en stor arbetsgivare
för kvinnor, därför är det viktigt att fånga upp om medarbetare utsetts för VIN. I
chefs- och medarbetarhandboken finns också stöddokument för hur man bör agera
om en anställd utsätt för VIN.
Vilka redskap och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatta barn och äldre i de kommunala
verksamheterna?
I förskolan och skolan så finns de nära relationerna med barn och unga. I
grundskolan och gymnasiet spelar de hälsosamtal som skolsköterskorna har med
eleverna en viktig roll. Nästan alla elever går på de samtal som erbjuds (även på
gymnasiet) och skolsköterskorna fångar även upp väldigt många spontanbesök varje
år. Detsamma gäller för skolans kuratorer. De har kompetens i frågan och kan
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stötta lärare som misstänker att ett barn utsatts för våld. Skolan och förskolan har
också anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen, vilket gör att om en misstanke anmäls
rörande VIN så fångar man samtidigt upp hela familjens behov. Det finns också ett
relationsvåldsteam inom kommunen, som består av behandlare på familjeteamet,
behandlingsteamet, solkatten och en samordnare. Att arbeta på det sättet innebär att
när medborgare har kontakt med socialtjänsten för stöd, kan hela socialtjänsten
fånga upp signaler på att det också finns problem med VIN hos de individerna. Det
finns utöver det ett större nätverk för flera kommunala verksamheter, VINÄR, som
har fått kompetensutveckling i ämnet och som ska kunna stötta upp ute i sin
verksamhet.
När det gäller kommunens äldre så är det arbetet som kommunen genomför ganska
nytt, alla fast anställda inom hemtjänsten har fått en halvdagsutbildning med fokus
på just våld i äldres nära relation. Utifrån det har man sedan tagit fram rutin för hur
man agerar om man upptäcker VIN. Man har också ombud i varje hemtjänstgrupp
som träffas 4 gånger per år för att stärka upp arbetet. Just den äldre målgruppen
har under 2018 fått extra information rörande VIN. Den samordnare som finns i
kommunen har deltagit på både kommunens råd för funktionshinderfrågor och
kommunala pensionärsrådet för att informera om vad VIN innebär och vad man
kan göra om man märker att det finns i ens närhet. Föreningarna har sedan fått
erbjudande om att samordnaren gärna kommer ut till t.ex. medlemsmöte för att
informera bredare.
Hur kan olika organ och verksamheter samverka och samarbeta mer och effektivare på området?
Det finns idag en handlingsplan för samverkan mellan kommun, region och polis
rörande arbetet med VIN daterad 2012, men sedan 2015 har samverkan inte
fungerat optimalt. Nu är det arbetet återupptaget och ett nytt samverkansavtal är
under framtagande. Vidare, som beskrivs ovan, att använda de olika föreningar som
Finspång är rik på, är en bra väg att bättre sprida informationen. Samverkan
socialtjänst och skola är alltid aktuellt och det går alltid att göra lite mer. Men, det
arbete runt att samordna tidiga insatser som nu sker, kommer kunna fånga upp
signaler på VIN på ett tidigare skede.
På vilket sätt kan kommunen samverka med bostadsföretag, husvärdar, hyresgästföreningen för att
ge den nära omgivningen möjligheter att agera när våld uppmärksammas?
En diskussion mellan Vallonbyggden och samordnaren för VIN har sedan tidigare
startats. Det handlar om hur bostadsbolaget ska kunna arbeta med frågan och
vilket stöd kommunen skulle kunna vara. Utgångspunkten är att upptäcka och
anmäla VIN. Självklart handlar det om fastighetsskötare men också om information
för de boende.
Man har bland annat sneglat på Norrköping och Hyresbostäders Trygga hem.
Samordnaren har valt att börja med det egna bolaget för att hitta en modell för
Finspång, men en tanke finns på att den skulle kunna överföras till andra bolag.
Svar från Vallonbygden väntas i slutet av maj om detta, då även styrelsen ska få säga
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sitt i frågan. Jag tar gärna på mig ansvaret att övertyga till exempel Amasten,
kommunens näst störta bostadsbolag, om hur viktigt detta arbete är. Skulle till
exempel en bostadsrättsförening idag hör av sig till kommunen för att få stöd i hur
man ska arbeta med frågan så finns den hjälpen att få.
Finspång 20190410
Ulrika Jeansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Förslag till beslut
1. Att anteckna svaret till protokollet
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Till kommunalrådet Ulrika Jeansson

2019-02-12

Interpellation

UPPTÄCKA OCH ANMÄLA VÅLD I NÄRA RELATIONER
En kommun har ett lagstiftat ansvar, t ex i socialtjänstlagen, att förhindra att människor utsätts för
våld eller hot om våld. Våld kan vara psykiskt, fysiskt, emotionellt eller utövas på andra sätt. Men en
kommun har rimligtvis också en ambition att med politiska mål utöver lagar arbeta för att
fortlöpande tränga tillbaka våld av olika slag och förebygga att det uppkommer
Våld i nära relationer utförs oftast av män. En mansbild som präglas av en fysisk dominant
maskulinitet ibland kallad för ”macho” är en faktor som är en utmaning att förändra, kanske den
främsta faktorn. Våld i hemmet drabbar främst kvinnor och barn. Våldet som föregår inom hemmets
väggar och är ibland väl känt av grannar, husvärdar etc. Men som utomstående är det svårt att veta
vad som kan göras för att avbryta pågående våld eller att anmäla våld. Den som är våldsutsatt
behöver medmänniskor för att guidas till den hjälp som finns att få. Särskilt barnen behöver vuxna
som har kunskap om, redskap och tid att fånga upp signaler om att allt inte står rätt till därhemma.
På Finspångs restaurerade hemsida finns en hel del bra information angående den hjälp som finns att
få. I kommunen finns också en tjänsteman som på halvtid har som uppgift att samordna insatser mot
hot och våld i nära relationer.
Just nu finns möjligheter att söka ytterligare medel för att förhindra hot och våld i nära relationer
(Socialstyrelsens nyhetsbrev). Vänsterpartiet anser att det finns en borttappat led när det gäller
våldsbekämpning i nära relationer och det gäller möjligheterna att upptäcka och anmäla våld. Det
finns exempel på projekt där hyresvärdar, bostadsbolag, bovärdar och grannar involveras och ges
redskap att stoppa och anmäla pågående våld. ”Huskurage” är ett exempel på projekt som går ut på
att mobilisera omgivningen och grannars möjligheter att agera. I projektet skulle även
Hyresgästföreningen ingå.
Förutom arbete inom socialtjänst, skola och äldreomsorg för att åtgärda och förebygga våld har
kommunen olika organ som ett brottsförebyggande råd och ett folkhälsoråd för att kunna driva
våldsförebyggande arbete.





Hur ser Finspångs styrande minoritet på möjligheterna att göra mer för att Finspång ska bli
tryggare för fler barn och kvinnor?
Vilka redskap och rutiner finns för att upptäcka våldsutsatta barn och äldre i de kommunala
verksamheterna?
Hur kan olika organ och verksamheter samverka och samarbeta mer och effektivare på
området?
På vilket sätt kan kommunen samverka med bostadsföretag, husvärdar, hyresgästföreningen
för att ge den nära omgivningen möjligheter att agera när våld uppmärksammas?

Ingrid Westlund
Vänsterpartiet
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Fråga till kommunstyrelsens ordförande
alternativt kommunens utbildningsråd
Då kommunens tidigare utbildningschef avslutade sitt uppdrag var det många som ställde sig
frågande inför detta faktum. Kristina Lohman har bland medarbetare, elever och föräldrar framstått
som mycket kompetent och många uttrycker att vi i kommunen haft en utbildningschef som angett
tydliga mål och har haft personalen bakom sig då hon pekat ut hur utbildningsverksamheten bör
utvecklas. För medborgare och politiker utanför den politiska ledningen ter sig det avslutade
samarbetet med Kristina Lohman därför mycket märkligt.
Det blir svårt att möta de frågor som kommuninnevånarna har då inga svar ges från vare sig politisk
ledning eller förvaltning utöver: ”Anledningen till beslutet är att ledningen och Kristina har olika
uppfattningar gällande hur utbildningssektorn bör styras och ledas framåt..”. Extra svårt blir det då
det i samband med presentationen av den tillförordnade utbildningschefen, som säger: ”Vi ska helt
enkelt fortsätta att arbeta på den redan inslagna vägen, för det är en bra väg, säger Cecilia Carlén
tillförordnad utbildningschef.”

Jag tror alla, inklusive den politiska ledningen håller med om att låga resultat och svag ledning av i
synnerhet grundskolan tidigare präglat verksamheten, något som brutits i och med anställningen av
Kristina Lohman.
För mig framstår det som paradoxalt då man å ena sidan uttrycker oenighet om hur arbetet ska
ledas framåt för att sedan uttrycka att vi ska fortsätta på den inslagna vägen då det är en bra väg.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande eller utbildningsrådet blir därför följande:

Är den politiska ledningen vid kommande kommunfullmäktige beredda att redogöra för på vilket vis
den anser att utbildningssektorn bör styras och ledas framåt och på vad sätt det avviker tidigare
utbildningschefens uppfattning?
Mig veterligen har detta inte framförts från ledningshåll. Det bör rimligen röra sig om mycket stora
skillnader då det föranledde att samarbetet avbröts i ett läge då elevernas resultat förbättrats och då
kontinuitet i verksamheten länge varit önskvärd och efterfrågad bland personal såväl som ett flertal
vårdnadshavare.
Conny Lindgren, Vänsterpartiet

137

Maria Forneman

2019-03-20
Dnr KS.2019.0342

1 (1)

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg
Sundsvägen/Oxhagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att förbättra belysningen på
gång- och cykelvägen längs med Sundsvägen och Oxhagsvägen. Det gäller en bit av
gång- och cykelvägen, där den tar en ”genväg” utanför en nyanlagd lekyta. Där
saknas belysning och det är mycket mörkt, och förslagsställaren skriver att den
asfalterade ytan dessutom är trasig.
Förslag till beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
-----
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Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Uppsnyggning av strandremsan mot
Skuten vid järnvägen
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att göra en uppsnyggning av
strandremsan på andra sidan järnvägsrälsen, mot Skuten. Förslaget innehåller en
heltäckande gräsmatta med några stolar och bord, en strandpromenad samt rivning
av tillbyggnaden av stationshuset.
Förslag till beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
-----

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se

140

141

Maria Forneman

2019-03-20
Dnr KS.2018.1308

1 (1)

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln
av minigolfbanan vid Klippestorpsgården
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att Finspångs kommun övertar skötsel
av minigolfbanan vid Klippestorpsgården.
Förslag till beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
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Kommunfullmäktige

Interpellation (V) - lönepåslag för lågavlönade
Sammanfattning
Ingrid Westlund (V) pekar i sin interpellation på gruppen lågavlönade, som
huvudsakligen är kvinnor inom sektorn vård och omsorg. I det budgetförslag för
2019 som kommunfullmäktige antog fanns inte den extra miljonen till lågavlönade
med och Vänsterpartiet tycker inte att det hedrar Sverige och Finspång att hålla fast
vid osakliga och orättvisa löneskillnader som signalerar att kvinnor inte har lika
värde och rättigheter som män. Förändringen i riktning mot jämställda löner
behöver påskyndas med olika initiativ där kommunen kan sätta takten i
förändringen.
Interpellationen är ställd till kommunalrådet Ulrika Jeansson (S) med följande
frågor:


Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska
skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda?



Kommer den styrande majoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för de
som är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna?

Förslag till beslut
1. Att interpellationen tas upp för debatt på kommunfullmäktiges möte den
22 maj 2019
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Interpellation
LÖNEPÅSLAG FÖR LÅGAVLÖNADE
Under åren i majoritet, tillsammans med S och Mp, tog Vänsterpartiet ett initiativ att
avsätta en miljon kr årligen för att skapa extra utrymme för att kunna höja särskilt låga
löner för kommunalt anställda.
I gruppen lågavlönade finns huvudsakligen kvinnor inom sektorn vård och omsorg. Den
låga lönen kombineras många gånger med tunga lyft som sliter på kroppen och som i
värsta fall framkallar tidig pensionering. Vi vet att flera av dessa kvinnor, på grund av
ett slitigt arbetsliv, också får en alltför låg pension att leva på.
I Finspång är skillnaden mellan mäns och kvinnors lön, generellt sett, stor. Inom
yrkesgrupperna i kommunen är skillnaderna små, men traditionella kvinnoyrken
värderas lägre. En skillnad vi, i ett modernt samhälle, inte har anledning att vara stolta
över och som Vänsterpartiet vill bidra till att minska.
I det budgetförslag för 2019 som kommunfullmäktige antog fanns inte den extra
miljonen till lågavlönade med. Vänsterpartiet tycker inte att det hedrar Sverige och
Finspång att hålla fast vid osakliga och orättvisa löneskillnader som signalerar att
kvinnor inte har lika värde och rättigheter som män. Det är svårt att känna att man som
kvinna är lika mycket värd när strukturer i samhället igen och igen står som bevis på
motsatsen. Förändringen i riktning mot jämställda löner går långsamt - alldeles för
långsamt. Den behöver påskyndas med olika initiativ där kommunen kan sätta takten i
förändringen



Vilka åtgärder kommer den styrande minoriteten att vidta för att minska
skillnader mellan mäns och kvinnors löner för kommunalt anställda?
Kommer den styrande majoriteten att i budget för 2020 avsätta medel för de som
är särskilt lågavlönade i de kommunala verksamheterna?

Vänsterpartiets Kf-grupp
Stefan Carlsson, Ingrid Westlund, Conny Lindgren, Maud Karlsson, Christer Nyberg och
Leila Marttila
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