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ANSLAG/BEVIS  Kommunstyrelsen 2023-03-01 §§ 74-104 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Datum när anslaget sätts upp   Datum när anslaget tas ner   

2023-03-08 

Förvaringsplats protokoll Kommunhuset 
Finspång 

  2023-03-30 

 

 

Plats och tid: 
 

Konferensrum Glan, plan 4, den 1 mars 2023, kl. 13:00-16:40 

Beslutande: Mats Annerfeldt (S) 
Hugo Andersson (C) 
Inge Jacobsson (M) 
Frida Granath (S) 
Henrik Persson (S) ersätter Jan-Erik Heintze (S) § 74 
Camilla Broms (S) ersätter Jan-Erik Heintze (S) §§ 75-104 
Anne Kron (S) 
Mikael Wallin (L) 
Torgny Maurer (SD) 
Lars Svensson (SD) 
Per-Olov Strandberg (M) 
Lise-Lott Öhr (V) 

Ersättare: Henrik Persson (S) ej närvarande vid beslut §§ 75-104 
Camilla Broms (S) § 74 
Britt-Marie Jahrl (S) 
Kristin Yderfors (C) 
Elisabet Rehn (L) 
Marcus Eriksson (L) 
Pia Bågenholm (SD) 
Arne Gunnarsson (SD) 
Ritha Andersson (M) 
Stefan Carlsson (V) 
Kristin Andersson (KD) ej närvarande 

Övriga 
deltagare: 

 
Ordförande i KF Ulrika Jeansson (S), kommundirektör Johan Malmberg, 
kommunsekreterare Maria Forneman, Elin Svensson, Jonas Andersson, Maria 
Samson, Helén Wallman, A-C Ahl Vallgren, Anders Pantzar, Annica Ottosson, 
Helené From, Åsa Karlsson, Malin Eriksson, Linda Johansson, Christina Björnelf, 
Peter Kindblom, Magnus Pirholt, Fredrik Björkman, Joakim Joge, Linda Ulriksson, 
Helga Waerme, Hakon Fältström 

Justering: Kansli- och utvecklingsavdelningen, onsdag 8 mars kl. 10.00 
 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Maria Forneman 

 
Paragraf 

 
74 - 104 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mats Annerfeldt (S) 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Torgny Maurer (SD) 
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Innehållsförteckning 

 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 2023-§ 74 
  
Ansökan om medel ur utvecklingspotten för att se över sektor 
utbildnings säkerhetsrutiner och skapa utrymnings- och 
inrymningsplaner på alla sektorns enheter 

2023-§ 75 

  
Lärandeberedningens uppdrag - Revidering av strategin, En 
tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 
vuxenutbildning 

2023-§ 76 

  
Digitaliseringsmedel för att fortsatt driva projektet Digital lots 
under 2023 

2023-§ 77 

  
Utvecklingsmedel för digitalisering – ledarskap för 
digitalisering 2023 

2023-§ 78 

  
Ortnamn Melbysund 2023-§ 79 
  
Återremiss motion Resursskola  2023-§ 80 
  
Inriktningsbeslut löneöversyn 2023 2023-§ 81 
  
Framtiden för Finet - utökad låneram 2023-§ 82 
  
Skuldförvaltarrapport januari 2023 2023-§ 83 
  
Månadsrapport internkontrollplan ledningsstaben, mars 2023 2023-§ 84 
  
Internkontroll, sektor samhällsbyggnad, mars 2023 2023-§ 85 
  
Detaljplan för Bränntorp 3:1 med flera 2023-§ 86 
  
Slutredovisning köp av Lasarettet 1 och Svälthagen 1:3 2023-§ 87 
  
Slutredovisning köp av AME projekt 9389 2023-§ 88 
  
Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 1531 
Lillängens förskola 

2023-§ 89 

  
Slutredovisning av investeringsmedgivande Bergslagsvägen 
etapp 1 

2023-§ 90 
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Taxa för parkering i Finspångs kommun - beslut om 
parkeringsavgift på kommunal tomtmark och allmän plats 

2023-§ 91 

  
Svar på medborgarförslag - minska risken för olyckor vid 
Grosvad 

2023-§ 92 

  
Val till kommunala pensionärsrådet för verksamhetsåren 2023-
2026 - val av organisationer inom äldreområdet 

2023-§ 93 

  
Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
verksamhetsåren 2023-2026 - val av organisationer inom 
funktionshinderområdet 

2023-§ 94 

  
Val till trafiksäkerhetsrådet för verksamhetsåren 2023-2026 - 
val av organisationer inom trafiksäkerhetsområdet 

2023-§ 95 

  
Val till folkhälsorådet för verksamhetsåren 2023-2026 - val av 
organisationer inom folkhälsoområdet 

2023-§ 96 

  
Internkontroll, sektor utbildning, mars 2023 2023-§ 97 
  
Svar på E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen 
lokal 

2023-§ 98 

  
Markförsäljning till Finspångs Tekniska Verk berörande del av 
fastigheten Hårstorp 1:1 

2023-§ 99 

  
Kommungemensamma utvecklingsmedel till 
kommunikationsstöd för utveckling av service, bemötande och 
korrekt kommunikation 

2023-§ 100 

  
Årsredovisning 2022 Finspångs kommun 2023-§ 101 
  
Informationsärenden 2023-§ 102 
  
Delgivningar 2023-§ 103 
  
Anmälan av delegationsbeslut 2023-§ 104 
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2023-§ 74 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
Yrkanden 
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärende ”Svar på medborgarförslag – minska risken 
för olyckor vid Grosvad” ska plockas bort från föredragningslistan då det inte 
tillkommit något nytt tjänsteutlåtande efter återremissen i kommunfullmäktige. 
 
Mats Annerfeldt (S) yrkar att ärendet ska vara kvar på föredragningslistan. 
 
Torgny Maurer (SD), Per-Olov Strandberg (M) och Lise-Lott Öhr (V) yrkar 
bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande att ta bort ärendet. 
 
Votering begärs 
Votering begärs och omröstning sker genom handuppräckning. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning genomförs med handuppräckning och redovisas här enligt följande: 
Ska ärendet vara kvar? Ja 
Ska ärendet inte vara kvar? Nej 
 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Parti Ja Nej Avstår 

Mats Annerfeldt S x   

Hugo Andersson C x   
Frida Granath  S x   
Henrik Persson S x   
Anne Kron S x   
Mikael Wallin L x   
Inge Jacobsson M  x  
Per-Olov Strandberg M  x  
Torgny Maurer  SD  x  
Lars Svensson SD  x  
Lise-Lott Öhr V  x  
 
Beslutsgång 
Med en ja-röst för att ärendet ska vara kvar på föredragningslistan finner 
ordföranden att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska vara kvar. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att behålla ärendet ”Svar på medborgarförslag – minska risken för 

olyckor vid Grosvad” på föredragningslistan 
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2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 
 
Reservationer 
Inge Jacobsson, Per-Olov Strandberg (båda M), Torgny Maurer, Lars Svensson 
(båda SD) och Lise-Lott Öhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge 
Jacobssons (M) yrkande. 
 
- - - - - 
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2023-§ 75   Dnr: KS.2022.1274 
 
Ansökan om medel ur utvecklingspotten för att se över sektor 
utbildnings säkerhetsrutiner och skapa utrymnings- och 
inrymningsplaner på alla sektorns enheter 

Beskrivning av ärendet 
Barn och elever i alla skolformer har rätt till en trygg och säker miljö. Arbetet 
med säkerhet och krisberedskap blir framgångsrikt när det sker systematiskt och 
är en del av den ordinarie verksamheten. 
De senaste årens händelser i skolans miljöer har satt fokus på hur viktigt det är 
att enheterna ges möjlighet att arbeta systematiskt med frågan.  
Sektor utbildnings ledningsgrupp har identifierat att det finns ett stort behov av 
stöd och kompetensutveckling till sektorns enheter inom säkerhets- och 
krisområdet. Ledningsgruppen ser att vi behöver skyndsamt stärka 
organisationen inom detta område och den kompetensen finns inte inom vår 
organisation. Genom att under en period ta in stöd från konsult med 
expertkompetens inom området ser ledningsgruppen att detta ger en stor 
möjlighet att rusta organisationen inför krissituationer som kan uppstå. 
Konsultens uppdrag blir att identifiera varje enhets behov och ta fram specifika 
inrymnings- och utrymningsplaner. Ansvaret blir också att dessa planer 
implementeras och övas.  
Dessutom behöver hela sektorn rustas och kompetenshöjas inom området 
Pågående dödligt våld (PDV). Konsultens uppdrag blir också att genomföra 
sådana övergripande kompetensinsatser.  
Sektor utbildning ansökte och beviljades 600 000 kr ur utvecklingspotten för 
2022 men då upphandlingen drog ut på tiden kunde medlen aldrig användas 
under 2022 utan lämnades tillbaks till utvecklingspotten. Planering för insatser är 
nu igång och ny ansökan görs ur potten för 2023. 
Sektor utbildning ansöker därför om medel ur utvecklingspotten till en summa av 
600 000 kronor. 
Finansieringen föreslås ske från 2023 års utvecklingsmedel, 
kommungemensamma kostnader.  
Totalt finns avsatt 6 700 000kr för år 2023. Per 230110 uppgår kvarvarande 
medel till 2 200 000 kr. Vid beviljande av ovan sökta medel återstår 1 600 000 
kronor. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Att bevilja sektor utbildning 600 000 kronor för att genomföra 

utvecklingsinsatsen 
2. Att finansiering sker från 2023 års utvecklingsmedel, 

kommungemensamma kostnader 
Yrkanden 
Mikael Wallin (L) yrkar avslag på medel ur utvecklingspotten för att se över 
sektor utbildnings säkerhetsrutiner och skapa utrymnings- och inrymningsplaner. 
 
Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till Mikael Wallins (L) yrkande. 
 
Inge Jacobsson (M) och Per-Olov Strandberg (M) yrkar även de bifall till Mikael 
Wallins (L) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, enligt Mikael 
Wallins (L) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta förslag till 
beslut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att avslå medel ur utvecklingspotten för att se över sektor utbildnings 

säkerhetsrutiner och skapa utrymnings- och inrymningsplaner 
 

- - - - - 
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2023-§ 76   Dnr: KS.2021.1013 
 
Lärandeberedningens uppdrag - Revidering av strategin, En 
tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 
vuxenutbildning 

Beskrivning av ärendet 
Lärandeberedningen fick på kommunfullmäktige 2021-12-15 i uppdrag att 
revidera tidigare strategin En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och 
synlig Vuxenutbildning. Förutom att följa upp tidigare strategi har en 
nulägesanalys gjorts av vuxenutbildningen idag och de förändringar som skett 
samt att nya strategier föreslås. 
För att ta reda på målgruppens synpunkter och förslag har en medborgardialog 
skett genom digitala enkäter till elever som studerar i vuxenutbildning (våren 
2022) och de som tidigare studerat inom vuxenutbildningen i Finspångs 
kommun.  
Framtagande av strategier för vuxenutbildningen har främst genomförts genom 
analys av tidigare strategi och nuläge, genom en workshop kring vilka strategier 
som anses viktigast utifrån helheten samt utifrån elevers svar i enkäter. Som 
bakgrund till detta belyses de styrdokument och regeländringar som finns för 
vuxenutbildning. 
Som grund till föreslagna strategier ligger vuxenutbildningens uppdrag och 
övergripande mål. 
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så 
de både kan arbeta och verka i samhället.  
Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildning – arbete 
och samhällsliv samt bedömning och betyg.  
Lärandeberedningen föreslår dessa fem strategiska målområden för 
vuxenutbildningen: 

- Fler utbildningsmöjligheter 
- Studie- och yrkesvägledning 
- Validering 
- Synliggöra all vuxenutbildning 
- Samverkan olika aktörer 

  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 9 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 
Bedömningen är att ingen del av strategiska målområden ger juridiska 
konsekvenser. Nedan omnämns de strategiska målområden med inriktningar där 
förvaltningen bedömt att de kan ge ekonomiska konsekvenser. 
 
Fler utbildningsmöjligheter. Kombinationsutbildningar är resurskrävande 
utbildningar, med språklärare och yrkeslärare samt annat stöd, men möjliggör att 
elever blir motiverade och får arbete. Bedömningen är att beroende av 
arbetsmarknadens behov och ambitionsnivå kommer det ge ökade kostnader för 
vuxenutbildningen, men mindre kostnader för kommunen i form av t ex 
försörjningsstöd. 
 
Studie- och yrkesvägledning. Bedömningen är att det kan finnas behov av 
utökning av tjänst inom studie- och yrkesvägledning för elever i utbildning 
främst inom svenska för invandrare, för att elever ska kunna göra välgrundade 
studie- och yrkesval. Dock är det betydelsefullt att vuxenutbildningen arbetar 
fram en lokal plan för studie- och yrkesvägledningen med planerade aktiviteter, 
som genomförs både i snäv och vid bemärkelse. 
 
Validering. Finansiering av validering är oklart. Vissa medel kan täckas av 
statsbidrag, men att hemkommunen är skyldig att validera innebär ett ska-krav 
och behovet av validering kan förväntas öka hos individer och utifrån 
arbetsmarknadens behov. 
 
Synliggöra all vuxenutbildning. Bedömningen är att förslaget kommer att ge 
ökade kostnader, beroende av behov och ambitionsnivå. 
 
Samverkan olika aktörer. Vi ser inga direkta ekonomiska konsekvenser. 
Lärandeberedningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta strategiska målområden med inriktningar för 
vuxenutbildning enligt lärandeberedningens förslag 
 

2. Att beakta strategier för vuxenutbildningens ekonomiska 
konsekvenser i framtida budgetarbete 

 
3. Att upphäva nuvarande strategi En tillgänglig, flexibel, samverkande, 

stödjande och synlig Vuxenutbildning, beslutad av kommunfullmäktige 
2014-11-05 
 

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat 
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Yrkanden 
Mikael Wallin (L) yrkar på ett medskick till kommunfullmäktige inför deras 
beslut; ”Kommunstyrelsen anser att det finns juridiska komplikationer när det 
gäller försäljning på den kommunala vuxenutbildningen och anser därför att 
detta inte är lämpligt.” 
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Mikael Wallins (L) yrkande om medskick till 
kommunfullmäktige. 
Torgny Maurer (SD) yrkar på ändringar och tillägg enligt följande: 
”Att under rubriken Strategier för vuxenutbildning lägga till: Att kommunen 
inför integrationsplikt kopplat till SFI-delen, där samhällsorientering ingår och 
elever informeras om vikten av integration i det svenska majoritetssamhället. Att 
krav avseende närvaro och resultat skärps och att underlåtenhet att fullfölja sina 
studier kan innebära indraget ekonomiskt stöd. 
Att under stycket Orienteringskurs, sidan 13, lägga till: Nyanlända ska även 
informeras om möjligheten till återvandring. 
Att texten på sidan 16, Ur Läroplan för vuxenutbildning – Förståelse och 
medmänsklighet, stryka följande textparti: Svenska samhället ställer höga krav 
på värden som kulturell och etnisk mångfald, där utbildningen ska ge 
förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt befästa det svenska språket i 
olika kurser.” 
Torgny Maurers motivering: Orsaken är att själva meningen dels är kraftigt förvanskad 
(se nedan) och att Sverigedemokraterna ej delar det förträffliga i en etnisk och kulturell 
mångfald som den beskrivs i ursprungstexten, vare sig i Sverige eller Finspång, utan 
tvärtom länge varnat för hur en politik som okritisk omhuldat denna samhällsutveckling, 
lett till de stora problem som präglar dagens Sverige. 
Verklig text ur läroplanen: 
”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald.  
För individen är utbildningen 
oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. Förtrogenhet med Sveriges kultur 
och historia samt det svenska språket ska befästas genom utbildning i 
vuxenutbildningens olika kurser. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med 
andra länder ska främjas”. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden utöver huvudförslaget, och 
ställer först Torgny Maurers (SD) tilläggs- och ändringsyrkande på bifall eller 
avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Torgny Maurers (SD) yrkande. 
Därefter ställer ordföranden Mikael Wallins (L) tilläggsyrkande på bifall eller 
avslag. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Wallins 
tilläggsyrkande. 
Därefter konstaterar ordföranden att huvudförslaget kvarstår och att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta strategiska målområden med inriktningar för 
vuxenutbildning enligt lärandeberedningens förslag 
 

2. Att beakta strategier för vuxenutbildningens ekonomiska 
konsekvenser i framtida budgetarbete 

 
3. Att upphäva nuvarande strategi En tillgänglig, flexibel, samverkande, 

stödjande och synlig Vuxenutbildning, beslutad av kommunfullmäktige 
2014-11-05 
 

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

5. Att göra följande medskick till kommunfullmäktige: 
Kommunstyrelsen anser att det finns juridiska komplikationer när det 
gäller försäljning på den kommunala vuxenutbildningen och anser därför 
att detta inte är lämpligt. 

 
Reservationer 
Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
- - - - - 
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2023-§ 77   Dnr: KS.2022.0078 
 
Digitaliseringsmedel för att fortsatt driva projektet Digital lots 
under 2023 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
Under del av 2022 drevs ett projekt i sektor vård och omsorg med en digital lots. 
Den digitala lotsens huvudsakliga uppdrag var att motverka det digitala 
utanförskapet bland äldre. Folkhälsomyndigheten skriver i sitt kunskapsstöd 
”Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer” att äldre är en 
målgrupp som saknar kunskap och praktisk erfarenhet av internet och därmed 
riskerar att stängas ute från många delar av samhället i takt med att det 
digitaliseras.  
Den digitala lotsen har funnits fysiskt på sektorns träffpunkter och där fångat upp 
personer som behöver hjälp och stöd kopplat till teknik och digitalisering. Delar 
digitala lotsen hjälpt till med har varit att få i gång sitt BankID, ge stöd när man 
ska swisha eller skicka bilder till en närstående. Mycket har också bestått av 
allmänt stöd i handhavande av smarta telefoner och ipads. Den digitala lotsen har 
också gjort hembesök för den som inte kan ta sig till en träffpunkt eller som 
exempelvis behöver hjälp med sin dator eller internet i hemmiljö.  
Målgruppen äldre har visat sig ha en nyfikenhet och ett intresse för digitalisering 
och med en funktion som kan hjälpa till att kliva in i den världen finns inga 
gränser för vilka möjligheter som kan öppna upp sig för den äldre medborgaren.  
Digitala lotsen har under perioden därför identifierat fler områden kring äldre 
och digitalisering som kan utvecklas varför sektor vård och omsorg söker medel 
även för 2023 för att finansiera funktionen. Områden som i så fall skulle 
fokuseras på är digitala aktiviteter. Att använda digitala hjälpmedel kan 
möjliggöra för mer aktiviteter. Även digitala kaféer för medborgarna planeras 
där man ses på ett digitalt möte och har olika teman. Riktade insatser skulle 
också göras för att få fler äldre att själva göra inköp av matvaror online i stället 
för att hemtjänstpersonal hjälper till med det. Den Digitala lotsen är ett 
nödvändigt stöd för de äldre i den digitala omställning som pågår i sektorn.  
 
Upplägg 
Enhetschef för träffpunkterna kommer att fortsatt vara ansvarig för funktionen 
digital lots och därmed också för genomförandet av uppdraget. Ledningsgrupp 
för vård och omsorg kommer vara uppdragsgivare vilka följer upp och utvärderar 
resultatet kontinuerligt under året.  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 13 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ansökan 
Vård och omsorg ansöker om 550 000 kronor i digitaliseringsmedel för att även 
under 2023 ha en digital lots. 
 
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 899 000 kronor. 
Vid beviljande av ovan sökta summa (550 000 kronor) finns 1 349 000 kronor 
kvar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att bevilja vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet av Digital 
lots under år 2023 

 
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 550 000 kronor 
Yrkanden 
Mats Annerfeldt (S) yrkar avslag på digitaliseringsmedel för Digital lots. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Mats Annerfeldts (S) 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att avslå digitaliseringsmedel för Digital lots. 

- - - - - 
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2023-§ 78   Dnr: KS.2023.0105 
 
Utvecklingsmedel för digitalisering – ledarskap för digitalisering 
2023 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
Under 2022 har sektor social omsorg genomfört utbildning för alla sektorns 
chefer med syftet att höja kompetensen kring att leda digital transformation. 
Digital transformation står för alla de anpassningar en verksamhet gör för att 
vara effektiv och stärka medborgarnyttan i en digitaliserad värld, se även 
definition av digitalisering i kommunens digitaliseringsstrategi. Förutom höjd 
kompetens resulterade även programmet i en transformationsplan för 
digitalisering, som sektorn jobbar utifrån. En digitaliseringsgrupp har skapats för 
att leda arbetet. Sektorns förutsättningar för digitalisering har kartlagts bland 
annat genom att sektorns medarbetare fått svara på en enkät kring behov, 
kompetens och möjligheter. 
Under 2023 är det dags att ta nästa steg i sektorns digitalisering. För att ge 
cheferna extra kunskap, inspiration och vägledning för arbetet framåt och 
säkerställa att förutsättningar för förflyttning finns, vill sektorn genomföra en 
gemensam utvecklingsdag (halv dag). Under utvecklingsdagen kommer koppling 
göras till de viktiga processerna att ha ett ständigt lärande, engagera medarbetare 
och genomföra insatser. Efter detta är planen att sektorn själva driver vidare 
digitaliseringen framåt. 
Upplägg 

• Utvecklingsdag – förflyttning i digitaliseringsarbetet 
1 halv dag för alla chefer inom sektor social omsorg 
Leverantör: DigJourney 

 
Ansökan 
Social omsorg ansöker om 62 000 kronor i utvecklingsmedel för att genomföra 
en utvecklingsdag gällande förflyttning i digitaliseringsarbetet. 
 
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 899 000 kronor. 
Vid beviljande av ovan sökta summa (62 000 kronor) finns 1 837 000 kronor 
kvar. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
1. Att bevilja sektor social omsorg digitaliseringsmedel för att genomföra en 

utvecklingsdag gällande förflyttning i digitaliseringsarbetet. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta digitaliseringsmedlen med 
summan 62 000 kronor.  

Yrkanden 
Frida Granath (S) yrkar avslag på digitaliseringsmedel för att genomföra en 
utvecklingsdag gällande förflyttning i digitaliseringsarbetet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen bifaller Frida Granaths (S) 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att avslå digitaliseringsmedel för att genomföra en utvecklingsdag 

gällande förflyttning i digitaliseringsarbetet 
- - - - - 
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2023-§ 79   Dnr: KS.2023.0035 
 
Ortnamn Melbysund 

Beskrivning av ärendet 
För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten 
till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). 
Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, 
terrasshus samt en förskola. 
Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och Kommunstyrelsen (2021-
12-08) har tidigare fattat beslut om de nya vägnamnen Melbysundsvägen, 
Melbyvägen och Romareportsvägen. Nu har exploatören inkommit med en 
ansökan om ett ortsnamn. 
Förslag till ortnamn är Melbysund. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa ortsnamnet Melbysund 

- - - - - 
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2023-§ 80   Dnr: KS.2021.1222 
 
Återremiss motion Resursskola  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet var uppe på kommunstyrelsen den 14 september 2022, § 297, men då 
beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet för att den verkligen skulle 
utredas och att det i svaret ges fakta över dagens situation som underlag. 
Utredning 
Alla barn och elever har rätt till ledning och stimulans för att kunna utvecklas så 
långt som möjligt. En del elever har också rätt till extra anpassningar eller 
särskilt stöd. (Kap.1,3  2-5 § Skollagen). 
Vid en utredning i grundskola Finspång utifrån riktade frågor framkommer 
följande: 
Andel elever som riskerar att inte når kunskapsmålen 0 poäng eller av olika 
anledningar inte deltager i undervisningen: 
Utredningen visar vårterminen 2022 att totalt 16 elever i grundskolan inte når 
kunskapsmålen med 0 poäng i meritvärde samt av olika anledningar inte deltager 
i undervisningen. 
Andel elever som idag är inskrivna i särskild undervisningsgrupp: 
Utredningen visar höstterminen 2022 att totalt 37 elever i grundskolan är 
inskrivna i särskild undervisningsgrupp. 
Vilken är målgruppen i särskild undervisningsgrupp: 
Utredningen visar generellt att målgruppen är elever med behov av ett mindre 
sammanhang under begränsad tid, elever med psykosocial problematik med 
omfattande skolfrånvaro, elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
samt elever från HVB-hem.  
Bemanningen i särskild undervisningsgrupp: 
Utredningen visar generellt en bemanning av speciallärare, utbildade lärare samt 
outbildade resurspersoner samt närvarostödjare. Generellt ansvarar utbildad 
lärare för planering och utvärdering av undervisningen men att genomförandet 
genomförs av någon annan utbildad/outbildad personal. 
Vilket stöd erbjuder CBEH då barn/elever skrivs in i särskild 
undervisningsgrupp: 
Utredningen visar att stöd från CBEH erbjuds endast om aktuell skola ansöker 
om detta. 
 
Analys av elever som år.9 har 0 poäng i meritvärde: 
Utredningen visar att elever som år.9 har 0 poäng i meritvärde har generellt 
omfattande psykosocial problematik med inslag av missbruks-eller kriminell 
problematik med hög skolfrånvaro. Vidare visar utredningen att vid frånvaro 
visar inte berörda elever sina kunskaper, färdigheter och förmågor, vilket 
omöjliggör pedagogens möjlighet att bedöma kvalitén. 
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Uppföljning/utvärdering av dessa elevers skolgång och vad har man sett: 
Utredningen visar att samtliga elever är i behov av en Samordnad Individuell 
Plan (SIP) där flera instanser finns delaktiga. Forum för ett tydligare och 
effektfullt samarbete efterfrågas från våra skolor. 
Hur många elever skulle vara aktuella för inskrivning i en Resursskola: 
Utredningen visar att totalt 8 elever höstterminen 2022 skulle vara aktuella för 
inskrivning i en Resursskola. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att sektor utbildning förordar en utredning inom grundskolan Finspång 
med fokus på skolans kompensatoriska uppdrag, där skolan skall 
uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

Yrkanden 
Mats Annerfeldt (S) yrkar på att bordlägga ärendet. 
 
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Mats Annerfeldts (S) yrkande att bordlägga 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, att bordlägga 
ärendet, och att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att bordlägga ärendet 

 
- - - - - 
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2023-§ 81   Dnr: KS.2022.0769 
 
Inriktningsbeslut löneöversyn 2023 

Beskrivning av ärendet 
Lönebildningen är en viktig faktor som bidrar till tryggad personalförsörjning. I 
det personalpolitiska programmet betonas att lönebildningen ska bidra till att 
verksamhetens mål uppnås och även stimulera utveckling. Lönen ska vara 
individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda 
mål och resultat. 
I lönestrategin framgår bland annat att det inte ska finnas några osakliga 
löneskillnader. Lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och 
erfarenhet samt stimulera vidareutbildning. Lönespridning ska 
bibehållas/eftersträvas inom olika yrkesgrupper och medarbetare som presterar 
väl och har lång anställningstid ska ha god löneutveckling. 
Inför förslag på inriktningsbeslut har följande genomförts:  

- Avstämning tidigare behovsinventering för sektorerna 
- översyn bristyrken 
- framtagande av tillgänglig statistik  
- sammanställning av fackliga organisationers yrkanden strategisk plan och 

budget  
- översyn avtal 2023 och konsekvenser av dessa samt fördelning av medel 

2022.  

Rekryteringsutmaning  
Inom den offentliga tjänstesektorn är rekryteringsläget ansträngt och bristen på 
utbildad arbetskraft är utbredd inom flera yrken vilket gör det svårt att rekrytera 
på kort och lång sikt. I SKRs rekryteringsrapport 2020 – Möt välfärdens 
kompetensutmaningen upplever färre offentliga arbetsgivare brist vid rekrytering 
än tidigare. Nedgången kan delvis förklaras genom justerade rekryteringsprofiler 
där stödjande och kompletterande kompetenser rekryteras så som exempelvis 
vårdbiträden, serviceassistenter och lärarassistenter. Den upplevda bristen bland 
offentliga arbetsgivare väntas däremot vara fortsatt hög. Det är fortfarande ett 
stort behov inom vård och omsorg i kommunerna, främst inom äldreomsorgen. 
Samtidigt minskar trycket på förskola och skola då ökningen av antalet barn och 
unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Behovsökningen är 
lägre nu än i SKRs tidigare prognoser medan pensionsavgångarna ligger på 
ungefär samma nivå. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte i så stor 
omfattning utan ökningen av den potentiella arbetskraften utgörs av personer 
födda utomlands. SKRs prognos fångar inte upp osäkerheter i form av 
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konjunktursvängningar eller andra kriser som kan påverka behovsutvecklingen. 
Effekterna av Coronapandemin ingår inte i prognosen1.  
Utifrån Arbetsförmedlingens rapport -Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022 
presenteras bedömning kring hur arbetsmarknaden kan utvecklas under 2022 och 
2023.  
Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta kommer att öka svagt inom 
offentlig sektor under prognosperioden (2022-2023). Tillgången på arbetskraft 
med efterfrågade kompetenser kommer bli avgörande för sysselsättningens 
utveckling. Effektiva arbetssätt och tjänster har utvecklats under pandemin med 
hjälp av digital teknik. Fortsatt utveckling är nödvändig för att hålla tillbaka 
kostnadsökningarna på sikt. Utvecklingen kan medföra att annan kompetens 
behövs framåt exempelvis inom teknik, data och IT.  
Offentlig verksamhet har sedan tidigare haft en utbredd brist på utbildad personal 
och andelen arbetsgivare som rapporterar brist vid rekrytering har ökat. Liksom 
tidigare är bristen på utbildad personal störst inom flera pedagogiska yrken och 
inom flera vårdyrken. Bristen beror bland annat på ett för lågt tillskott av nya 
utbildade till kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg samtidigt som 
behoven ökar utifrån den demografiska utvecklingen2. 
Arbetsförmedlingen har under en längre tid regelbundet publicerat 
prognosrapporten ”Var finns jobben”. Arbetsförmedlingen har utvecklat och 
förändrat yrkesprognosarbetet och har valt att göra förändringar i hur de 
presenterar de övergripande resultaten på yrkesområdesnivå. Istället för 
prognosrapporten ”Var finns jobben” presenteras istället Yrkesprognoser – en 
utblick över åren 2022 och 2026 som beskriver konkurrenssituationen inom 15 
olika yrkesområden samt några utmaningar inom området kompetensförsörjning. 
Arbetsförmedlingens yrkesprognos mäter konkurrensen om jobben enligt tre 
kategorier: liten konkurrens, mycket liten konkurrens och konkurrens. Lägst 
konkurrens återfinns nu inom data/it, pedagogik, samt hälso- och sjukvård. I 
rapporten framgår att flera arbetsgivare sett att det finns svårigheter att rekrytera 
då det saknas rätt kompetens. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för 
kompetensförsörjningen eftersom det kan vara svårt för anställda att hitta tid och 
ekonomiska medel för kompetensutveckling. Det är viktigt att det skapas 
förutsättningar för livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling på 
arbetsplatser3.  
Statistiska centralbyrån presenterar en rapport årligen, Arbetskraftsbarometern 
som beskriver tillgång och efterfrågan på utbildade inom ca 70 
utbildningsgrupper på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att ge snabb och 

 
1 SKR 2020-11-24 Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020. 
2 Arbetsförmedlingen 2022-06-15 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022 – Utvecklingen på 
arbetsmarknaden 2022-2023.  
3 Arbetsförmedlingen 2021-11-10 Yrkesprognoser – en utblick över åren 2022 och 2026 
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aktuell information om arbetsmarknadsläget för några vanliga högskole- och 
gymnasieutbildningar.  
Stor del av Sveriges befolkning arbetar inom hälso- och sjukvård. 
Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare är några av de största 
yrkesgrupperna. I 2021 års Arbetskraftsbarometer framgår det att det råder 
fortsatt stor brist på många utbildningsgrupper inom vården, bland annat 
specialistsjuksköterskor. Det råder också brist på vissa pedagoger och lärare 
(nyutexaminerade ämneslärare åk 7-9 med inriktning MA/NO, yrkeslärare, 
grundlärarutbildning med inriktning fritidshem och speciallärare och 
specialpedagog. Även civilingenjörer och högskoleingenjörer samt 
nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar (restaurangutbildning) råder 
det brist på4. Nästa rapports publiceringsdatum är 2022-12-13. 
Finspångs kommun liksom många andra arbetsgivare står inför stora 
rekryteringsutmaningar framåt inom flera områden.  

Behovsinventering från sektorerna, översyn bristyrken   
Inför 2022 år löneöversyn har sektorerna genomfört en behovsinventering på 
övergripande nivå. I förslag på satsningar för 2022 togs en treårsplan fram. 
Avstämning har skett med sektorerna utifrån tidigare lyfta grupper, ingen 
förändring har gjorts utan motsvarande utmaningar gäller för 2023 som för 2022, 
se nedan.  
Ledningsstaben lyfter att det är svårt att rekrytera och behålla högre chefer samt 
vissa handläggartjänster bland annat ekonomer med erfarenhet av kommunal 
verksamhet. Det är också svårt att rekrytera och behålla medarbetare som både 
har bibliotekarieutbildning samt rätt personliga kvalifikationer. Det är också 
svårt att rekrytera utbildade undersköterskor och vårdare till 
Bemanningscentralen. Dessa grupper bedöms också vara fortsatt svåra att 
rekrytera.  
Samhällsbyggnad lyfter att de har svårt att rekrytera och behålla erfarna 
ingenjörer och tekniker inom samhällsplanering, bygg- och miljö och erfarna 
projektledare samt hälsoskyddsinspektörer. Även kockar och vikarier är svåra att 
rekrytera och behålla. Framåt bedömer sektorn att det kommer att bli svårare att 
rekrytera och behålla medarbetare till måltidsverksamhet samt lokalvård som 
innehar körkort och goda kunskaper i svenska. Sektorn lyfter behov av att satsa 
på befäl inom räddningstjänsten utifrån synnerliga verksamhetsförbättringar eller 
måluppfyllelse. 
Social omsorg lyfter att de ser behov av en satsning på socialsekreterare 
ekonomiskt bistånd, behovet finns av att se över och göra en satsning över flera 
år, även på nyanställda.  
 

 
4 SCB 2022-02-22 Arbetskraftsbarometern 2021 – vilka utbildningar ger jobb?  
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Bland socialsekreterarna ligger biståndsbedömarna nästan högst, 
ingångslönerna är betydligt högre än socialsekreterare barn och unga, 
myndighetsutövning som i klassificering/värderingen ligger högre. Social 
omsorg ser behov av att bevaka socialsekreterarna barn och unga gentemot 
andra grupper. 
 
Sektor utbildning ser behov av satsning på följande grupper:  

1. Rektorer och biträdande rektorer (som enbart jobbar som biträdande 
rektorer) 

2. Fritidspedagoger (lärare fritidshem), grundskollärare inriktning 
fritidshem och förskollärare (utan inbördes ordning) 

3. Lärare moderna språk och lärare praktiskt estetiska ämnen – grundskolan 

 
Vård och omsorg ser behov av att lyfta enhetscheferna som en särskilt prioriterad 
grupp i samband med löneöversyn.  

Behov av att se över löner för individer  
Översyn utifrån ”snedsitsar” och behov av övriga justeringar har hanterats under 
åren. Bedömningen är att den här typen av korrigeringar ska minska framåt både 
utifrån att de hanteras årligen och att vi i samband med genomgång även ser över 
vad som orsakat att individen bedöms ha fel lön. Eventuellt behov av justeringar 
hanteras inom respektive sektor med medlen från sektorns utrymme. Tillägg som 
betalas ut i kommunen kommer också att ses över.  Det kan också finnas ett 
behov av att bidra med extra utrymme för att möjliggöra för cheferna att göra 
skillnad i gruppen. 
När det gäller individer med väl hävdat löneläge i relation till andra eller 
personer där löneutvecklingen kommer att vara lägre kommer inventeras i 
samband med att ”snedsitsar” och behov av justeringar hanteras.  

Statistik och kommentarer   
När det gäller statistik finns fortsatt svårigheter med nya systemstödet från SKR. 
Statistiken finns att tillgå men vi får inte ut siffror på befattningar där det är färre 
än 10 anställda. Det innebär att det blir luckor i statistiken i de rapporter som tas 
ut men de stora grupperna finns med, se bilaga 1.    
Kommunerna i Östergötland och Tranås delar statistik med varandra och de 
kommuner som nu delat sin statistik är följande: Linköping, Motala, Norrköping, 
Tranås, Valdemarsvik och Åtvidaberg. Gränsen här är 5 medarbetare för att få ut 
denna statistik. Underlag från övriga kommuner i Östergötland samt Tranås, se 
bilaga 2.  
 
Fördjupad analys av statistiken även för de grupper som är färre än 10 kommer 
att presenteras i samband med att förslag på prioriterade grupper tas fram.  
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Utifrån de grupper som presenterats som bristyrken kommer presentation av en 
översyn av statistik, jämförelse med Mellansverige och ett antal kommuner i 
länet göras i samband med att förslag på prioriterade grupper. Finspångs 
kommun har tidigare valt att göra satsningar på fler befattningar där Finspång 
ligger lägre i lönenivå i relation till länet och riket. Förslag på satsningar föreslås 
presenteras för arbetsgivardelegation och fastställas där.  
Uppdaterad statistik från SKR kommer också ses över när förvaltningen får 
tillgång till den (efter årsskiftet) och uppdaterad statistik kan medföra vissa 
justeringar i förslag på satsningar framåt. Dessa kommer att presenteras särskilt i 
underlaget till arbetsgivardelegation. 

De fackliga organisationernas yrkanden i förhandling budget strategisk 
plan och kommentarer 
I samband med förhandling av budget strategisk plan 2022-06-09 har de fackliga 
organisationerna lämnat ett antal yrkanden. Förhandlingsprotokollet med bilagor 
har delgetts kommunstyrelsen inför beslut. Protokoll och tillhörande bilagor 
bifogas, se bilaga 3.  
De yrkanden som är kopplade till löner utifrån medel är följande:  
Fysioterapeuterna, yrkar på att:  

• Fysioterapeuter ska vara en prioriterad grupp vid löneöversyn  
• strukturella förändringar i lönebilden, för att lön ska motsvara utbildning, 

kompetens och ansvar, ska ske utanför det årliga utrymmet för 
löneöversyn. 

Kommunal, yrkar på att:   
• den totala avräkningen som gjordes inför lönerevisionen 2022 utifrån 

kostnaden för det sänkta arbetstidsmåttet ska ges tillbaka till deras 
medlemmar under nästkommande lönerevision vilket då även inkluderar 
att 0,3% ska återföras och hanteras på samma sätt som i tidigare 
revisioner.  

• medlemmarna ska få reallöneökningar.  
• deras medlemmar ska få högre löner.  

Sveriges Arbetsterapeuter, yrkar på att:   
• Arbetsterapeuter ska vara en prioriterad grupp vid löneöversyn  

• Strukturella förändringar i lönebilden, för att lön ska motsvara utbildning, 
kompetens och ansvar, ska ske utanför det årliga utrymmet för 
löneöversyn. 

Vision, yrkar på att:  
• deras medlemmar ska få reallöneökningar.  
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SACO, Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Lärarnas 
Riksförbund, Skolledarförbundet och Sveriges Arbetsterapeuter samt Sveriges 
Psykologförbund yrkar gemensamt yrkar på att:  

1. Finspångs kommun successivt avsätter ökade resurser för 
löneutvecklingen kommande år.  

2. Vidare yrkar vi på att äldre arbetstagare beaktas då förhållandet mellan 
”gamla trotjänare” och de som nyanställs där vi kan se att nyanställda 
snabbt får en lönenivå som gör att de redan anställda hamnar på 
efterkälken.  

3. Extra lönesatsningar på speciella grupper ska inte tas från det generella 
löneutrymmet. 

Vårdförbundet, yrkar på att:  
• De ska vara en prioriterad yrkesgrupp rent generellt, detta så det finns 

möjlighet att för ytterligare satsning på särskilt yrkesskicklig enligt HÖK 
22.  

• Finspångs kommun behöver satsa i nivå med andra likvärdiga 
kommuner.  

Kommentarer från förvaltningen 
Förvaltningen ser en utmaning i att flera yrkesgrupper är svåra att rekrytera. 
Ledningsgruppens hållning har varit att föreslå satsningar i löneökningar på de 
grupper som är svåra att rekrytera och som ligger lägre i lönenivå i jämförelse 
med lönenivåerna i Mellansverige och i närliggande kommuner.  
Förvaltningen ser också att det är en utmaning inom flera olika befattningar att 
nyrekryterade hamnar på en högre lönenivå än de medarbetarna som arbetat 
länge i kommunen. Sektorerna har arbetat aktivt med lönebildning för att försöka 
få en bra struktur där de medarbetarna som arbetat länge och presterat väl i 
organisationen uppmärksammas och värdesätts även lönemässigt vilket även 
finns med i den fastställda lönestrategin.  
När det gäller yrkanden kopplade till specifika satsningar på befattningar inför 
löneöversyn 2023 kommer dessa att hanteras vidare i överläggningarna med de 
fackliga organisationerna inför löneöversyn 2023.  

Avsatta medel 2023 och kostnad utifrån avtalen 
Under 2023 är 5,9 procent avsatta för ökade arbetskraftskostnader, det ska täcka 
årets lönerevision och även täcka ökade pensionskostnader. För att täcka ökade 
pensionskostnader 2023 beräknas 3,0 % av arbetskraftsutrymmet avsättas för 
löneökningar. Utifrån lönesumman i augusti 2022 skulle det medföra en 
löneökning på totalt 30 656 561 kronor för helår inklusive PO (beräknat på 41,35 
%).  
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Om motsvarande satsningar ska göras för 2023 som 2022 skulle det medföra en 
kostnad på 3 987 793 kronor som i så fall behöver sättas av utav det totala 
utrymmet. 
 
Om uppskattningen är att Kommunals avtal medför en höjning på 3,0 procent 
skulle det medföra en kostnad på 12 953 738 kronor. Om särskilda satsningar 
sker enligt treårsplaneringen ska även 3 987 793 kronor sättas av ifrån utrymmet. 
Kostnaden för höjd ersättning PAN, RIB och jour och beredskap uppskattas 
hamna på 244 929 kronor vilket innebär att det kommer att finnas kvar 
13 470 101 kronor att fördela ut till övriga grupper vilket motsvarar 2,31 procent 
i ökning för övriga grupper.  
 
Avtal finns för Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal 
verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna), 
Akademikeralliansen, Lärarnas samverkansråd, Vårdförbundet och RiB-avtalet.  
 
Kommunals avtal ska för 2023 generera motsvarande som industrins märke. Vad 
detta hamnar på är i dagsläget oklart. Om en uppskattning görs på följande utfall: 
1,5, 2,0, 2,5, 3,0 och 3,5 skulle kostnaden för Kommunals avtal kunna se ut 
enligt följande:  
 
Beräkning på 1,5 % är ökningen på helår 6 476 869 kronor  
Beräkning på 2,0 % är ökningen på helår 8 635 825 kronor 
Beräkning på 2,5 % är ökningen på helår 10 794 782 kronor 
Beräkning på 3,0 % är ökningen på helår 12 953 738 kronor 
Beräkning på 3,5 % är ökningen på helår 15 112 694 kronor 
 
Övriga avtal är sifferlösa.  
 
Under 2022 års löneöversyn fördelades totalt 2,43 procent ut i löneökningar. I 
budget 2021 var det avsatt 20 175 000 kronor för kostnader för ökade 
arbetskraftskostnader. Resultatet av årets löneöversyn blev att 18 059 011 kronor 
i löneökningar samt 2 377 210 kronor avsatt till ökade pensionskostnader.  
 
Det sammanlagda löneökningsutrymmet fördelades enligt nedan: 
Kommunals avtalsområde inkl. BEA-avtalet, 5 425 567 kronor, vilket 
motsvarade 1,82 % av den beräknade lönesumman. 
 
AKV:s, Lärarnas samverkansråds, Vårdförbundets samt Akademikeralliansens 
avtalsområde, 11 778 183 kronor, vilket motsvarade 2,78 % av lönesumman 
 
Avtal vid sidan av om HÖK: RiB och PAN beräknades löneökningen till 58 685 
kronor. 
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Beräkning för höjd ersättning av ob, jour och beredskap beräknades till 791 577 
kronor 
 
Särskilda satsningar i 2022 års löneöversyn gjordes på rektor, förskollärare, 
lärare fritidshem, lärare praktiska estetiska ämnen i grundskolan, särskilt 
yrkesskickliga skolsköterskor och sjuksköterskor, socialsekreterare ekonomiskt 
bistånd och barn och unga, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, befäl 
Räddningstjänsten, Bibliotekarier, lärare Kulturskolan, enhetschefer inom social 
omsorg och vård och omsorg.  

Lönekartläggning  
Lönekartläggning för 2021 är genomförd och inga osakliga löneskillnader fanns 
att hantera och utifrån detta. Lönekartläggning för 2022 kommer att genomföras 
och förslagsvis sätts medel av för att kunna göra mindre justeringar om behov 
finns.  

Förslag på inriktningsbeslut  
Utifrån rekryteringsutmaningen och behovsinventering från sektorerna, översyn 
och jämförelser av statistik, sammanställning av fackliga organisationers 
yrkanden samt översyn av avtal och konsekvenser av dessa föreslår 
förvaltningen kommunstyrelsen att besluta enligt nedan när det gäller 
löneöversyn 2023: 
Fördelning av avsatta medel föreslås ske i enlighet med gällande avtal där siffror 
finns i avtalen. Prioriterad eller prioriterade grupp eller grupper kan medföra 
ytterligare medel.  
 
Beroende på utfall när det gäller märket vilket påverkar Kommunals avtal 
kommer förutsättningar för prioriteringarna se olika ut. Om utrymme för 
prioriteringar finns kommer prioriteringar att göras på utsedda grupper som lyfts 
upp från de grupper där behov rapporterats från sektorerna i behovsinventeringen 
kopplat till bristyrken. I detta arbete kommer även hänsyn tas till kommunens 
löneläge i relation till tillgänglig statistik när det gäller Mellansverige 2021 och 
närliggande kommuner för 2022. Uppdaterad information, avstämning och beslut 
kring grupperna kommer att hanteras i arbetsgivardelegation. 
 
Förvaltningen önskar en sammanhållen löneprocess så långt det är möjligt för att 
säkerställa att fördelningen av avsatta medel läggs ut utifrån de satsningar som 
behöver göras.  
 
När det gäller behov av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare föreslås 
de hanteras av respektive sektor. 
 
Medel för eventuella justeringar utifrån lönekartläggning beslutas av 
arbetsgivardelegation.  
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Yrkanden 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring av attsats 5; att byta ut ordet 
arbetsgivardelegation till kommunstyrelsen. 
 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Lars Svensson (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 
 
Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fördelning av avsatta medel sker i enlighet med gällande avtal och 

eventuellt prioriterade grupper hanteras enligt att-sats två 
2. Att prioriterade grupper beslutas av arbetsgivardelegation 
3. Att så långt det är möjligt försöka ha en sammanhållen löneprocess men 

att genomföra löneöversyn för de områden där det finns tecknade centrala 
avtal 

4. Att behovet av justeringar i lönenivåer för enskilda medarbetare hanteras 
av respektive sektor. 

5. Att eventuellt behov av justering av löner utifrån lönekartläggningen 
hanteras av arbetsgivardelegation i fördelningen av medel.  

 
Reservationer 
Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
- - - - - 
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2023-§ 82   Dnr: KS.2022.1290 
 
Framtiden för Finet - utökad låneram 

Beskrivning av ärendet 
Finet AB styrelse inkom i november med en skrivelse till Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) med ett önskemål om aktieägartillskott 
på 40 mnkr för att avvärja den akuta situationen och sedan årliga ekonomiska 
tillskott utifrån underlag i kassaflödesanalys för att stärka bolagets ekonomi så 
Finet kan slutföra utbyggnaden av fiberinfrastruktur på landsbygden. 
Styrelsen i FFIA behandlade ärendet i december och föreslog kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta beslut om aktieägartillskott eller 
utökad låneram till dess utredning om Finets framtid genomförts. 
Finets styrelse inkom 2023-01-12 med ytterligare en skrivelse där man påtalade 
risken att hamna i likviditetskris och att pågående bidragsprojekt kunde komma 
att ställas in med återbetalningskrav som följd. 
Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att återremittera frågan om utökning av 
låneram eller aktieägartillskott till Finet så att det i beslutsunderlaget redovisas 
behov av utökad finansiering och konsekvens av att inte genomföra projektet per 
delprojekt. 
Finet har genom sin ekonomichef och VD inkommit med nya ekonomiska 
underlag vilka bifogas ärendet. Dessa underlag kommer att presenteras för 
bolagsstyrelsen den 9 februari. 
En ny omarbetad långsiktig resultaträkning och kassaflödesanalys visar att 
behovet av årliga tillskott inte längre är aktuellt utan intäkterna förväntas hamna 
på en sådan nivå att bolaget visar ett positivt resultat samtliga år förutom 2023, 
2024 och 2026. Netto beräknas det totala underskottet för åren 2023-2026 till 4,2 
mnkr som ska ställas mot fritt eget kapital på 6,1 mnkr efter avräkning av årets 
preliminära resultat. I kalkylen ingår ökade räntekostnader, både på grund av 
ökad räntenivå och ökad låneskuld. Soliditeten sjunker till 3,1 procent till 2026 
men väntas sedan återhämta sig till dagens nivå till 2030. 
I kassaflödesanalysen är också amorteringsplan på lånen inlagd 2028-2048. 
Investeringsnivån ligger 2023-2025 på totalt 38 mnkr netto efter avräkning för 
bidrag och anslutningsavgifter. Bolaget beräknas finansiera 8 mnkr med egna 
medel och därmed minskar behovet av utökad låneram från 40 till 30 mnkr. 
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De projekt som är aktuella är följande: 

 
Finets VD lyfter följande konsekvenser om projekten inte genomförs som 
planerat. 

- Samtliga slutna avtal med hushåll i berörda områden måste 
annulleras 

- Pågående grävarbeten måste avbrytas 
- Upparbetade ännu ej betalda kostnader måste betalas men 

intäkterna uteblir 
- PTS måste informeras om vilka fastigheter vi ej kommer att 

kunna ansluta och redan utbetalda bidrag måste betalas 
tillbaka till PTS (11.3 mkr). 

 
På grundval av nya ekonomiska kalkyler gör förvaltningen bedömningen att 
Finet klarar sitt ekonomiska åtagande inkluderat en utökad upplåning på 30 
mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att utöka låneramen för Finspångs Stadsnät Finet AB med 30 mnkr från 
108 mnkr till 138 mnkr 

- - - - - 
 
  

Projekt Typ av projekt

Antal 
anslut-
ningar 

Bedömt 
färdig-
datum

Upparbetade 
kostnader t o m 
221231 (kr)

Total 
kostnadsbudg
et Bidrag PTS

Intäkter 
anslutningar

Behov 
ytterligare 
finansiering

Boka Börstorp Bidragsprojekt PTS           70 231231 985 000 12 180 000 3 600 000 1 394 400 6 200 600
Flasbjörke 
Gäddviken 
Jägersberg Rejmyre 
Hävla Tvartorp

Bidragsprojekt PTS

          64 250930 216 000 13 750 000 4 000 000 1 274 880 8 259 120

Ölmetorp Algustorp 
Mottorp Hunn Tisenö

Bidragsprojekt PTS

          70 250930 357 000 12 930 000 3 700 000 1 394 400 7 478 600
Väg TRV1135 
Hällestad - 
Ljungsbro

Stamfiberprojekt

          12 230630 6 500 000 10 800 000 0 239 040 4 060 960
Vagelö Rämninge 
Olstorp

Fiberprojekt
          13 231031 3 280 000 5 200 000 0 272 160 1 647 840

Lindalen/Mullsätter Fiberprojekt             6 230630 0 300 000 0 128 320 171 680
Brystorp Fiberprojekt           17 230630 809 000 2 300 000 0 338 640 1 152 360
Katterum Fiberprojekt             8 230630 1 956 000 3 200 000 0 159 360 1 084 640

Summeringar 260 14 103 000 60 660 000 11 300 000 5 201 200 30 055 800
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2023-§ 83   Dnr: KS.2023.0131 
 
Skuldförvaltarrapport januari 2023 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  
 
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  
 
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 
följas upp.  
 
Uppföljning av skuldförvaltningen: 
 
Händelser under januari 
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för januari 2023 för kommunens 
skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av 
redovisningen. Den genomsnittliga räntan i internbanken har under perioden 
stigit jämfört med föregående månad och uppgår till 1,68% (1,59% i december). 
  
De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld 
på 115 mnkr. Genomsnittlig ränta är här oförändrat 2,55%.  
 
Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 
form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken 
och för Bildningen. 
 
Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara 
lån med rörlig ränta, i slutet av januari var måttet 31%. Värdet ligger inom 
angivet intervall.  Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 
2-4 år enligt finanspolicyn, värdet var 1,85 år, vilket innebär att vi nu ligger lågt. 
Detta är ett medvetet val. Under förra hösten hade internbanken ett fasträntelån 
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på 120 mnkr som förföll och som finansgruppen tillsammans valde att omsätta 
till ett rörligt lån för att inte binda till så hög ränta. 
 
Finansieringsrisk 
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 
skuldportföljen.  
 
I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 37% och inom 1-2 år 
var måttet 17%.  Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per 
tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. 
Ingen avvikelse föreligger. 
 
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 
inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 
extra kostnad. Vid januari var måttet fortsatt lågt 2,22 år. Under februari förfaller 
ett rörligt lån om 100 mnkr som behöver omsättas. Detta kommer att förlänga 
kapitalbindningstiden. 
 
Resultat- och prognospåverkan: 
Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta fastställd till 2,5% år 2023. 
Enligt Kommuninvests analyser beräknas snitträntan för internbanken uppgå till 
2,09 % för år 2023. Långsiktigt ser dock snitträntan ut att öka ytterligare och 
kommer landa runt 2,2%. 
Enligt Kommuninvests bedömning ligger det fortsatt i de flesta prognosmakares 
bedömningar att inflationen kommer att sjunka under det första halvåret 2023. 
Det finns emellertid en stor osäkerhet i hur snabbt denna utveckling kommer att 
gå och hur mycket centralbankerna kommer att behöva höja räntan. Marknaden 
förväntar sig att Riksbanken kommer att höja styrräntan med ytterligare 50 
baspunkter i februari, till 3 procent. 
 
Sett över en femårsperiod ökar internbankens kostnader från 12 mnkr år 2022 till 
28 mnkr år 2027 för befintliga lån. Prognosen för kommunens del av 
räntekostnaderna påverkar finansenheten och effekten kommer noga att följas 
upp i samband med de ekonomiska uppföljningar som tas fram under året. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för januari 2023 

- - - - - 
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2023-§ 84   Dnr: KS.2023.0077 
 
Månadsrapport internkontrollplan ledningsstaben, mars 2023 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för mars 2023 omfattar följande kontrollmoment:  

• Uppföljning av tillgången på likvida medel kvartal 4 2022 

 

Likviditetsrapporten visar på fortsatt god likviditet, nivån har sjunkit sedan förra 
kvartalet, inga större avvikelser förekommer. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben mars 

2023 

- - - - - 
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2023-§ 85   Dnr: KS.2023.0080 
 
Internkontroll, sektor samhällsbyggnad, mars 2023 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för mars månad 2023 omfattar följande kontrollmoment:  

• Uppföljning av handlingsplan LSO 

 
Sammanfattning av fastställda planer och genomförda åtgärder utifrån 
LSO 2022 
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en 
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område.  
 
Samtliga som har uppdrag enligt målen i handlingsprogrammet har under år 
2022 försökt att ta ifatt de punkter som blivit liggande under pandemin. Samtlig 
personal meddelar nu att de börjar ligga i fas. Uppföljning av fastställda planer 
och genomförda åtgärder har skett utifrån antagen LSO. 
 
Följande åtgärder redovisas: 
För kommande mandatperiod så kommer målen i handlingsprogrammet att vara 
mer fokuserade på räddningstjänstens operativa förmåga. Övriga verksamheter i 
kommunen förväntas arbeta olycksförebyggande och lägga in mål i sina 
ordinarie verksamhetsplaner. Uppföljningen kommer att ske via 
räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor 

samhällsbyggnad mars 2023 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 34 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 86   Dnr: KS.2018.0520 
 
Detaljplan för Bränntorp 3:1 med flera 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka 
byggrätten för en- och tvåbostadshus. En stor del av bebyggelsen är uppförd på 
mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen Dessa bygglov har 
beviljats med stöd av de dispensmöjligheter som fanns i den gamla byggnads-
lagen. Lagstiftning har ändrats vilket innebär att det inte längre är tillåtet att ge 
dispens i samma omfattning som tidigare vid bygglovsgivning. Det medför att 
kommunen har begränsat utrymme att bevilja bygglov till de som vill bygga ut 
eller utveckla sin fastighet. Utifrån att byggnader har uppförts som avviker mot 
nuvarande detaljplan så kan det innebära att det inte är möjligt att uppföra 
byggnad på samma plats om inte detaljplanen ändras. 

 

Området kring föreningshuset i Getnäs föreslås planläggas som centrumändamål. 
Omvandlingen av området ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. 
Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och 
större markingrepp ska undvikas. 
 
Bränntorp är ett fritidshusområde från slutet av 1960-talet som successivt har fått 
en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en 
godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att 
anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som 
uppstått kommer kommunen att ansluta området till kommunalt vatten och 
avlopp. 
I Finspångs kommun är Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) huvudman för 
vatten och avlopp. Det är FTV som kommer att bygga ut vatten- och 
avloppsnätet till Bränntorp.  
 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 35 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Samråd 
Detaljplanen för Bränntorp 3:1 har varit utställd för samråd under tiden 28 juni 
till 15 september 2021. Samrådsmöte i form av ”Öppet hus” hölls vid förenings-
huset på Getnäs i Bränntorp den 4 september kl 10.00-14.00. Vid detta tillfälle 
deltog även representanter för Finspångs Tekniska Verk för att svara på frågor 
om vatten och avlopp. Mötet hade runt 100 deltagare. Två digitala samrådsmöten 
har genomförts via Teams den 24 augusti kl. 10.00-11.00 respektive den 1 
september kl 15.00-16.00. Vid dessa tillfällen deltog ca tio personer. Vid dessa 
mötestillfällen fanns det möjligheter att ställa frågor om detaljplanen. 
 
Efter samråd har bland annat följande ändringar gjorts i detaljplanen: 

- Upphävande av strandskydd har setts över och motiverats. 
- Land- och vattenområden för bryggor och badplatser har setts över. 
- Planbestämmelse om maximal storlek på bryggor har lagts till i 

plankartan. 
- Planbestämmelse om Avgränsning av tomt med staket, mur eller liknande 

mellan tomtmark och strandskyddat område har införts i detaljplanen. 
- Planen har kompletterats med ytterligare områden för nätstationer (E-

områden) för Vattenfall Eldistributions anläggningar. 
- Planbeskrivningen kompletteras med information vatten- och 

avloppssituationen inom området. 
- Vändplatserna har justerats så att det ska vara möjligt att vända med 

exempelvis renhållningsfordon. 
- Dagvattenhantering och översvämningsrisker vid skyfall har förtydligats. 

 
Konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör en något större byggrätt jämfört med gällande detaljplan. 
Ytor för dagvatten, nätstationer, bryggor och avloppspumpstation säkerställs. Så 
kallad prickad mark tas bort, men behålls mot gata för att säkerställa bra 
siktförhållanden vid tillfarter från gatan. 
 
Delegation av antagandet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-16 (KF 2021-§ 118) att delegera 
antagandet av detaljplanen till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- 
och bygglagen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att uppdra till förvaltningen att genomföra granskning av detaljplanen för 

Bränntorp 3:1 med flera 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 36 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 87   Dnr: KS.2023.0128 
 
Slutredovisning köp av Lasarettet 1 och Svälthagen 1:3 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun och Region Östergötland avtalade under 2017 ett antal 
överenskommelser gällande försäljning och köp av fastigheter i Finspångs 
kommun. 
Överenskommelsen baserades på regionens vilja att bygga ett nytt Vårdcentrum i 
Finspångs tätort.  
Efter utredning och förhandling avtalades att Finspångs kommun avyttrar 
fastigheterna Borgmästaren 6 och 8 samt Montören 3 och del av Högby 1:2 till 
Region Östergötland.  
Finspångs kommun i sin tur förvärvar fastigheterna Lasarettet 1 och Svälthagen 
1:3.  
Kommunfullmäktige beslutade att förvärva fastigheterna Lasarettet 1 och 
Svälthagen 1:3 av Region Östergötland för köpeskillingen 8 000 000 kr samt att 
detta skall finansieras genom kommunens rörelsekapital. Beslut KS 2017.0128.  
Vårdcentrum i Finspång togs i bruk januari 2021. Finspångs kommun övertog 
fastigheterna enligt avtal med köpebrev daterat den 30/3 2021. 
 

Ekonomi 
Försäljning och förvärv baseras på framtagna fastighetsvärderingar genom 
auktoriserade fastighetsvärderare. 
Borgmästaren 6 och 8, del av Högby 1:2 försäljningspris 8 500 000 kr 
Lasarettet 1, Svälthagen 1:3 Köpeskilling 8 000 000 kr  
Utfall enligt ekonomisk redovisning 8 150 825 kr. Överskjutande belopp härrör 
till transaktions- och lagfartskostnader. 
Projektet är avslutat och hanterat inom den löpande ekonomiska förvaltningen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Lasarettet 1 

samt Svälthagen 1:3 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 37 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 88   Dnr: KS.2023.0166 
 
Slutredovisning köp av AME projekt 9389 

Beskrivning av ärendet 
Under 2020 genomförde Finspångs kommunkoncern en utredning av sitt 
fastighetsbestånd. Utredningen föreslog bland annat att FFIA skulle avveckla sin 
roll som fastighetsägare. Detta medförde att kommunen behövde utreda huruvida 
man om möjligt skulle förvärva de fastigheter man var majoritetshyresgäst i. 
Förvaltningen pekade tidigt på den så kallade AME fastigheten och att den sågs 
som viktig för den fortsatta driften av arbetsmarknadsverksamheten.  
Byggnaderna på fastigheten var i stort behov av upprustning och anpassning för 
att fortsatt vara godtagbara arbetsmiljömässigt. 
FFIA och kommunen kom efter utredning överens om att kommunen förvärvar 
fastigheterna Hårstorp 6:9 och 6:2 för köpeskillingen 4 500 000 kr. Fastigheten 
är värderad av extern fastighetsvärderare. (Cushman och Wakefield). 
Parterna var även överens om att avräkning i köpeskillingen skulle ske för fukt- 
och ventilationsåtgärder. Bedömd saneringskostnad 1 200 000 kr. 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-27 att förvärva fastigheterna Hårstorp 
6:9 och 6:2 för köpeskillingen 3 300 000 kr exklusive transaktionskostnader. 
Dnr: KS.2020.1104 Saneringsåtgärder hanteras i särskilt ordning inom 
förvaltningens underhålls- och investeringsmedel. 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige beslutade att medge lånefinansiering av köpet inom 2021 
beslutade låneram med beloppet 3 300 000 kr. 
Slutredovisningen av projektet ger 3 364 000 kr. Överskjutande belopp om 
64 000 kr är relaterat till lagfarts- och transaktionskostnader. 
Ny hyra (2021) för sektor social omsorg är 153 263 kr.  
Projektet är hanterat inom förvaltningens löpande förvaltning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna förelagd slutredovisning köp av AME projekt 9389 

- - - - - 
 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 38 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 89   Dnr: KS.2019.0560 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande projekt 1531 
Lillängens förskola 

Beskrivning av ärendet 
Den kommunala förskoleverksamheten genomgick under -10 talet flera 
förändringar då barnunderlaget ökade i omfattning. Exempel på förändringar var 
tillkomsten av Dalens förskola som startades vid årsskiftet 2010–2011. Då tänkt 
som en tillfällig förskola med tidsbegränsat bygglov. I området låg även 
Tegelbrukets förskola vilken avvecklades under 2013 då den bedömdes för liten 
och ej ekonomiskt bärkraftig. 
Förvaltningen tillsatte en utredning med syfte att ge förslag på framtida förskole 
organisation. Ett av förslagen som utredningen föreslog var en permanent 
förskola i området Östermalm Norrmalm. Utpekad plats var fastigheten Statorn 5 
där tidigare Lillängsskolan var belägen. Kapacitetsmässigt föreslogs en 4 
avdelnings förskola. 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-28 att riva befintlig byggnad vid 
Lillängens skola och bygga en ny förskola för 80 barn, med tillagningskök för 
kapacitet för ca 180–200 portioner. 
Genomförande 
Kommunen uppdrog till Vallonbygden AB att som ombud genomföra projektet. 
Ombudet kontaktade Norrköpings kommuns Lokalförsörjningsenhet för accept 
att använda befintliga handlingar för projekt ”typförskola”. Projekt typförskola 
hade med framgång tagits fram för att snabbt kunna färdigställa funktionella 
förskolor. Projektet innebar en tvåvåningsbyggnad med fyra avdelningar som 
byggdes enligt miljöstandard silver.  
Projektstart var mars 2015 men avbröts i ett tidigt skede då gällande detaljplan 
inte tillät önskad byggnadshöjd. Projekteringsarbetet återupptogs under våren 
2016 och ny detaljplanen vann laga kraft 2016-06-29.  
Projektet drevs som en s.k. utförandeentreprenad där förfrågningsunderlag 
framtogs under hösten 2016. Sedvanlig upphandlingsprocess vidtog och 
presenterades marknaden. Efter anbudsutvärdering så tecknades 
tilldelningsbeslut med respektive entreprenörer. 
Första spadtaget togs i februari 2017 och därefter vidtog en byggprocess som 
slutfördes under mars 2018. Slutbesiktning ägde rum 2018-04-05. 
Miljö 
Lillängens förskola är byggd med en miljöklassning motsvarande miljöbyggnad 
silver. Detta är en standard som kräver mer av byggnaden än bara lagkrav. Här 
kan nämnas att solskydd, ljudmiljö och ventilationen har högre standard. 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 39 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Byggnaden är även utrustad med solceller vilket ger byggnaden bättre 
fastighetsekonomi. Åtgärderna kvalificerar byggnaden för så kallade Gröna lån  
som ska användas i något hållbart eller miljövänligt syfte. 
 
Ekonomi 
Kommunfullmäktige avsatte i investering beslutet 40 000 000 kr redovisat utfall 
ger 38 194 075 kr. Budgetavvikelse + 1 805 925 kr. 
Investeringen medför faktisk påverkan med 2 111 880 kr (2019).  
Sektor barn och utbildning belastas med en annuitetsberäknad hyra om 
1 975 991 kr och kostverksamheten med 149 759 kr (2019).  
Projektet har inte avslutats tidigare beroende på beslut om konstnärlig 
utsmyckning. Då detta är ej ännu är slutfört bedömer förvaltningen att projektet 
bör slutredovisas. Konstnärlig utsmyckning överförs i nytt projekt 9592 (konst 
Lillängens förskola) 400 tkr vilket motsvarar kommunfullmäktiges riktlinjer 
enligt den så kallade 1 procents regeln.  
Projektet är avslutat och hanterat inom den löpande ekonomiska förvaltningen. 
Yrkanden 
Torgny Maurer (SD) yrkar på att de 400 tkr för konstnärlig utsmyckning som 
förbrukats ej överförs till nytt projekt utan ska ses som en besparing. 
 
Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller 
avslag och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet. 
 
Ordföranden konstaterar då att det endast finns ett förslag till beslut och att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Lillängens 

förskola 
Reservationer 
Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
- - - - - 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 40 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 90   Dnr: KS.2021.0101 
 
Slutredovisning av investeringsmedgivande Bergslagsvägen 
etapp 1 

Beskrivning av ärendet 
Under år 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att anta ett 
inriktningsprogram för de offentliga rummen i Finspångs centrum. Med 
inriktningsprogrammet som bakgrund har därefter ett gestaltningsprogram tagits 
fram som visar utvecklingen för Finspångs centrum och visar en miljö som går 
från genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge. Utifrån 
framtaget gestaltningsprogram beslutade kommunfullmäktige, dnr 
KS.2021.0017, att tilldela investeringsmedel för en ombyggnad av 
Bergslagsvägen mellan Hyttvägen och Vallonplatsen till gångfartsområde.   
Resultatet blev ett lugnare och öppnare gaturum där bilar förs fram på de 
gåendes villkor, där mycket grönska med stora blomsterplanteringar och träd 
tillsammans med belysning och inslag av konst ger en lugnare miljö med 
möjlighet till umgänge och vistelse.  
Förvaltningen tilldelades 14,6 miljoner kronor för att genomföra 
omgestaltningen av Bergslagsvägen etapp 1. Projektet har i sin helhet en negativ 
budgetavvikelse om 357 570 kronor. De största faktorerna bakom avvikelsen har 
orsakats av händelser som ej varit möjliga att förutse under projekteringen såsom 
odokumenterade ledningar i marken och kvarlämnade bränsletankar från en 
gammal bensinstation. 
Kapitalkostnad uppgår till 1 057 548 kronor. Driftkostnad för utökade 
planteringar och kringutrustning uppgår till 112 240 kronor. Budgettillskott för 
tillkommande kostnader för åtgärden har erhållits från avsatta 
kommungemensamma medel.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Bergslagsvägen 

etapp 1 
- - - - - 
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Protokoll 41 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 91   Dnr: KS.2020.0931 
 
Taxa för parkering i Finspångs kommun - beslut om 
parkeringsavgift på kommunal tomtmark och allmän plats 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet Taxa för parkering i Finspångs kommun, diarienummer KS.2020.0931, 
var uppe på kommunstyrelsens sammanträde den 7 december 2022, § 379.  
Förvaltningens förslag till beslut var följande: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering på allmän plats i Finspångs 
kommun 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2023-01-01 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. Att godkänna föreslagen avgift för parkering på kommunal tomtmark 
4. Att avgiften börjar gälla från och med 2023-01-01 

 
Kommunstyrelsen beslutade på sammanträdet att föreslå kommunfullmäktige 
följande att-satser: 

1. Att anta förslag om taxa för Laddinfrastruktur på allmän plats och 
kommunal tomtmark 

2. Att anta förslag om taxa för Felparkeringsavgift avseende allmän plats 
och kommunal tomtmark 

3. Att anta förslag om taxa för Flyttning av fordon inklusive bärgnings och 
skrotningskostnader 

Dessa attsatser beslutades sedan av kommunfullmäktige den 25 januari 2023,  
§ 8. 
Kommunstyrelsen beslutade också för egen del att bordlägga beslutet om 
parkeringsavgift på kommunal tomtmark och allmän plats. 
Yrkanden 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag, men med en ändring av 
datum när taxan ska börja gälla: 2023-04-01. 
Lise-Lott Öhr (V) yrkar på en justering av texten med rubrik ”Förskolor”, där det 
nu står ”Parkeringsplatser vid förskolor ska vara avgiftsfria i tjugo minuter vid 
hämtning och lämning av barn, övrig tid tillämpas avgift.” till ”Parkeringsplatser 
ska vara avgiftsfria i tjugo minuter vid hämtning och lämning av barn. Vid 
förskolor där fritidsaktiviteter ofta pågår tillämpas avgiftsparkering kl. 08:00-
16:00, övrig tid avgiftsfri.” 
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Protokoll 42 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Motiveringen till den tillagda meningen är att likvärdighet ska tillämpas för dem 
som utövar fritidsaktiviteter och det ska inte spela någon roll vid vilken 
anläggning som fritidsaktiviteten äger rum. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, det liggande 
förslaget med Hugo Anderssons (C) datumändring och med Lise-Lott Öhrs (V) 
tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna föreslagen taxa för parkering på allmän plats i Finspångs 
kommun 

2. Att taxan börjar gälla från och med 2023-04-01 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

3. Att godkänna föreslagen avgift för parkering på kommunal tomtmark, 
men med justering av text under rubrik Förskolor enligt Lise-Lott Öhrs 
(V) bifallna yrkande ovan 

4. Att avgiften börjar gälla från och med 2023-04-01 
------- 
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Protokoll 43 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 92   Dnr: KS.2021.1065 
 
Svar på medborgarförslag - minska risken för olyckor vid 
Grosvad 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Bengt Folkestad med förslag om att 
minska risken för olyckor vid Grosvad på Storhagsvägen, då det i området rör 
sig många barn och ungdomar till och från skola och aktiviteter på 
Grosvadsområdet. Förslagsställaren beskriver trafik med höga hastigheter där 
trafikregler inte följs och önskar utifrån det sänkt hastighet, refug i området och 
att rondellen tydliggörs med ett vägmärke i rundeln.  
Vid kontakt med förslagsställaren har inget ytterligare tillkommit till förslaget. 
Förvaltningen har sedan tidigare sett att det finns ett behov av åtgärder i det 
aktuella området och ser positivt till förslaget och föreslås ta med detta i den 
fortsatta planeringen. 
Utifrån att förvaltningen även har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram 
en ny detaljplan för bostäder, för del av fastigheten Grosvad 1:1, vid korsningen 
Storhagsvägen-Grosvadsvägen ses fördel att utifrån ett helhetsperspektiv även 
samordna trafiksäkerhetsåtgärder i området med kommande exploatering.   
Med ovanstående som bakgrund föreslås att medborgarförslaget inkluderas i den 
fortsatta planeringen för trafiksäkerhetsåtgärder i området. 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut på sammanträdet den 7 december 
2022, § 382 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

Kommunfullmäktiges beslut på sammanträdet den 25 januari 2023, § 11 
Då minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna på sammanträdet föreslog 
att ärendet skulle återremitteras beslutade kommunfullmäktige att bifalla 
återremiss. 
 
Yrkanden 
Hugo Andersson (C) yrkar att ärendet bordlägges. 
 
Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet återremitteras då det inte tillkommit något 
nytt tjänsteutlåtande efter att ärendet återremitterades från kommunfullmäktige. 
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Protokoll 44 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras, och följande är 
motiveringen till återremiss: 
”Sverigedemokraterna anser att utredningen har klara brister och inte tillräckligt 
redovisar dagens trafiksituation. Att hänvisa till att vänta in en detaljplan (i bästa 
fall aktuell efter 5-10 år) som en åtgärd för att förhindra olyckor på platsen är 
inte seriöst.  
Ett flertal medborgare upplever att det finns klara risker för olyckor redan med 
dagens trafiksituation och tillbud har redan inträffat! Dessutom har de nu 
framkomna bristerna i trafiksituationen på platsen redan påpekats i ett 
medborgarförslag från 2012. 
Vi menar också att ärendet behöver ett utlåtande från Trafikverket, polisen och 
skolan och att sedan lämpliga åtgärder genomförs.” 
 
Hugo Andersson (C) ändrar sitt yrkande till att ärendet ska återremitteras. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, att ärendet ska 
återremitteras, och att kommunstyrelsen bifaller detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ärendet återremitteras 

- - - - - 
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2023-§ 93   Dnr: KS.2023.0001 
 
Val till kommunala pensionärsrådet för verksamhetsåren 2023-
2026 - val av organisationer inom äldreområdet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja de organisationer inom äldreområdet som ska 
representera i kommunala pensionärsrådet för verksamhetsåren 2023-2026. 
Rådets presidium och koordinator föreslår att följande organisationer väljs: 
Aura 
SPF Seniorerna (Sveriges pensionärsförbund Seniorerna) 
IF Metalls pensionärsförening (Industrifacket Metalls pensionärsförening) 
PRO (Pensionärernas riksorganisation) 
RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) 
SKPF Pensionärerna (Svenska kommunalpensionärernas förbund) 
 
Bestämmelser om kommunala pensionärsrådets sammansättning stadgas i 
Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ (dnr 
KS.2022.1243). 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja följande organisationer till kommunala pensionärsrådet för 

verksamhetsåren 2023-2026: 
Aura 
SPF Seniorerna (Sveriges pensionärsförbund Seniorerna) 
IF Metalls pensionärsförening (Industrifacket Metalls 
pensionärsförening) 
PRO (Pensionärernas riksorganisation) 
RPG (Riksförbundet pensionärsgemenskap) 
SKPF Pensionärerna (Svenska kommunalpensionärernas förbund) 

- - - - - 
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2023-§ 94   Dnr: KS.2023.0001 
 
Val till kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
verksamhetsåren 2023-2026 - val av organisationer inom 
funktionshinderområdet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja de organisationer inom funktionshinderområdet 
som ska representera i kommunala rådet för funktionshinderfrågor för 
verksamhetsåren 2023-2026. 
Rådets presidium och koordinator föreslår att följande organisationer väljs: 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
Reumatikerförbundet 
Diabetesförbundet 
Neuroförbundet 
Synskadades Riksförbund (SRF) 
Riksförbundet FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och 
vuxna) 
Bestämmelser om kommunala rådet för funktionshinderfrågor stadgas i 
Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ (dnr 
KS.2022.1243). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja följande organisationer till kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor för verksamhetsåren 2023-2026: 
Hörselskadades Riksförbund (HRF) 
Reumatikerförbundet 
Diabetesförbundet 
Neuroförbundet 
Synskadades Riksförbund (SRF) 
Riksförbundet FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar 
och vuxna) 

- - - - - 
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2023-§ 95   Dnr: KS.2023.0001 
 
Val till trafiksäkerhetsrådet för verksamhetsåren 2023-2026 - 
val av organisationer inom trafiksäkerhetsområdet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja de organisationer inom trafiksäkerhetsområdet 
som ska representera i trafiksäkerhetsrådet för verksamhetsåren 2023-2026. 
Rådets presidium och koordinator föreslår att följande organisationer väljs: 
Polismyndigheten 
Motorförarnas helnykterhetsförbund (MHF) 
Kommunövergripande skolrådet 
Siemens Energy AB 
Nya Stigs Cykel & Fritid AB 
En annan trafikskola i Sverige AB 
Mohlins bussar AB 
 
Bestämmelser om trafiksäkerhetsrådets sammansättning stadgas i Reglemente 
för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ (dnr KS.2022.1243). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja följande organisationer till trafiksäkerhetsrådet för 

verksamhetsåren 2023-2026: 
Polismyndigheten 
Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF 
Kommunövergripande skolrådet 
Siemens Energy AB 
Nya Stigs Cykel & Fritid AB 
En annan trafikskola i Sverige AB 
Mohlins bussar AB 

- - - - - 
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2023-§ 96   Dnr: KS.2023.0001 
 
Val till folkhälsorådet för verksamhetsåren 2023-2026 - val av 
organisationer inom folkhälsoområdet 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja de organisationer inom folkhälso-, fritids- och 
friluftsområdet som ska representera i folkhälsorådet för verksamhetsåren 2023-
2026. Utöver de valda organisationerna kommer även Linda Ulriksson 
(verksamhetschef individ- och familjeomsorgen), Rojyar Khalili 
(utbildningsstrateg), Isabelle Vikström (utvecklingsstrateg och koordinator) och 
Robin Levander (ANDTS-samordnare) att ingå i rådet. 
Rådets presidium och koordinator föreslår att följande organisationer väljs: 
Grytgöls IK 
FAIK Brottning 
Friluftsfrämjandet 
Finspångs skid- och orienteringsklubb 
Synskadades riksförbund 
IK GUTS Finspång 
 
Bestämmelser om folkhälsorådets sammansättning stadgas i Reglemente för 
kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ (dnr KS.2022.1243). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja följande organisationer till folkhälsorådet för verksamhetsåren 

2023-2026: 
Grytgöls IK 
FAIK Brottning 
Friluftsfrämjandet 
Finspångs skid- och orienteringsklubb 
Synskadades riksförbund 
IK GUTS Finspång 

- - - - - 
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2023-§ 97   Dnr: KS.2023.0076 
 
Internkontroll, sektor utbildning, mars 2023 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för mars månad 2023 omfattar följande kontrollmoment: 

• Uppföljning ungdomar 16-20 år 
 
Kontrollen visar: 
Rapporteringen visar antal registrerade ungdomar 16-20 år i det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA) andra halvåret 2022. Den visar också orsakerna till att 
ungdomarna registrerats i KAA, vilken sysselsättning ungdomarna angett att de 
har när KAA tagit kontakt samt vilka åtgärder som KAA erbjudit ungdomarna 
under perioden. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor utbildning mars 

månad 2023 

- - - - - 
 

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 50 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2023-§ 98   Dnr: KS.2022.0754 
 
Svar på E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen 
lokal 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit från FAIK boxningsförening. De önskar att 
kommunen ordnar en permanent lokal att bruka för boxningsverksamhet.  
Förvaltningen har under senhösten 2022 svarat på ett medborgarförslag som har 
stora likheter med detta E-förslag. Då inget nytt framkommit i frågan så hänvisar 
vi till det tidigare avgivna svaret i ärendet.  
Utdrag ur svar till medborgarförslag Kampsportslokal i centrala Finspång 
KS.2022.0687. 
”Vid samtal med förslagsställarna så menar de att det finns ett stort intresse för 
kampsport i Finspång med omnejd. I dagsläget är kampsporten primärt inriktad 
på boxning men planeras att utökas med MMA (mixed martial art). MMA är en 
växande del inom kampsportgenren och lockar träningsutövare från alla åldrar. 
Föreningen menar i sitt förslag, för att kunna utveckla klubben mot uppsatta mål 
behöver man finna en lokal som är anpassad för sportens utövande. Den lokal 
man hyr idag ger inte klubben möjlighet att utvecklas i den riktning strävar emot. 
(Pelarsalen Grosvad) 
Lokalen nyttjas av flera verksamheter och primärt av skolan. Detta faktum gör 
att man inte effektivt kan nyttja lokalen. Träningsredskap och tävlingsring kan 
inte stå framme vilken leder till att värdefull tid åtgår till uppdukning av lokal 
vid varje träningstillfälle. 
Kampsportsföreningarna har, precis som förslagsställarna beskriver, tagit ett 
stort ansvar för att göra föreningslivet i Finspång mer inkluderande och jämlikt. 
Enligt Riksidrottsförbundet är kampsportsföreningarna de idrottsföreningar som, 
tillsammans med para-idrotten, drabbats hårdast av stängd verksamhet vilket lett 
till deltagartapp till följd av covid 19-pandemin.  
 
Ett starkt och mångfacetterat föreningsliv är viktigt för att nå de strategiska 
målen kopplade till Agenda 2030. En god hälsa för alla samt en del i Vision 
30/35. Kampsportsföreningarna bidrar till bredden i föreningslivet i Finspång, 
men har precis som förslagsställarna pekar på traditionellt sett inte haft tillgång 
till anpassade lokaler för sin verksamhet. 
 
Lokalperspektiv 
Lokaler för idrottsverksamhet har en ständigt hög efterfrågan. Finspångs 
kommun kan erbjuda ett rikt utbud av lokaler för olika idrottsaktiviteter. Trots 
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detta kan det konstateras att man inte kan erbjuda specialanpassade lokaler till all 
föreningsverksamhet. Utmaningen är att hitta en lokalstrategi som gör att 
samexistens kan ske mellan ett flertal olika verksamheter. Den svåra biten är att 
erbjuda bra och funktionella förrådsutrymmen i anslutning till idrottslokalerna.  
Ytterligare utmaningar är att skapa anpassade lokaler för idrottsutövning med 
behov av specialutrustning. Här pekar flera föreningar på utmaningen att ständigt 
plocka fram och plocka bort idrottsutrustning i samband med träning och tävling. 
Man menar att mycket värdefull tid försvinner med detta. 
Förvaltningen arbetar ständigt med lokalresursplanering för idrottsföreningar. 
Här kan nämnas att Högalidshallen förvärvades av kommunen under 2022 och 
har därmed bidragit till viss förbättring av lokalbehovet.  
I sammanhanget kan nämnas att det finns planer för en ny F-6 skola i tätorten 
inklusive idrottshall. Huruvida den kommer att kunna lösa behovet för ny 
kampsportslokal är för tidigt att utvisa. 
Kommunens målsättning är att Finspångs föreningsliv ska kunna erbjudas olika 
lokaler utifrån de behov som en förening har. Det fortsatta arbetet får utvisa hur 
behovsanpassningen ska drivas och formerna för dess lokaluthyrning. 
Förvaltningen delar förslagsställarnas problembild kring lokalbehov för 
kampsport. Här är en pågående diskussion kring verksamheter och lokaler prövas 
ständigt mot uppsatta behov för Finspångs föreningslivs bästa. 
Med hänvisning till tidigare besvarat medborgarförslag föreslår förvaltningen att 
E-förslaget avslås. 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att E-förslaget avslås 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
- - - - - 
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2023-§ 99   Dnr: KS.2018.1182 
 
Markförsäljning till Finspångs Tekniska Verk berörande del av 
fastigheten Hårstorp 1:1 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs Tekniska Verk AB äger fastigheten Hårstorp 3:358. På fastigheten 
ligger Finspångs värmeverk. Väster om värmeverket planerar Finspångs 
Tekniska Verk att utöka verksamheten genom att uppföra en ny byggnad och 
upplag för bränslehantering, förbättrad logistik med mera. För att möjliggöra 
detta har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-21. 

Finspångs Tekniska Verk behöver förvärva cirka 8 578 kvm mark av kommunen 
(del av fastigheten Hårstorp 1:1) för att kunna genomföra sin expansion. 
Området är markerat på bifogad karta, bilaga 1. Området är utgör den 
kvartersmark som utlagts som ändamål ”Verksamheter” väster om värmeverket i 
den nya detaljplanen.  

Kommunen och Finspångs Tekniska Verk tecknade 2019-03-07 – 2019-10-03 en 
markanvisning avseende marken väster om värmeverket. Köpeskillingen är satt 
till 80 kr/kvm. Markanvisningen beslutades av KS 2019-04-08. 

Kommunen och Finspångs Tekniska Verk är nu överens om ett avtal om 
markförsäljning för ovan beskrivet markområde med markpris enligt 
markanvisningsavtalet. Köpeskillingen uppgår därmed till 686 000 kronor. 

Markområdet ska avstyckas till en egen fastighet. Finspångs Tekniska Verk ska 
svara för lantmäterikostnaden. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av cirka 8 578 kvm mark (del 
av fastigheten Hårstorp 1:1) till Finspångs Tekniska Verk 
 

2. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet avtal (köpekontrakt 
avseende del av Hårstorp 1:1). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
- - - - - 
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2023-§ 100   Dnr: KS.2023.0198 
 
Kommungemensamma utvecklingsmedel till 
kommunikationsstöd för utveckling av service, bemötande och 
korrekt kommunikation 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommuns vision och mål betonar den attraktiva kommunen. Vi har i 
och med Vision 30/35 en ambition att Finspång ska bli en av Sveriges mest 
framgångsrika och spännande platser. Visionen innebär bland annat att 
Finspångs skolor är bäst i regionen, att Finspång präglas av innovation och är en 
attraktiv boendeort för alla medborgare i regionen. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom näringslivsrådets 
tillväxtmål och infört dessa i de styrande strategiska dokumenten där Finspång 
ska arbeta för att öka antalet kommuninvånare till 30 000 år 2035. 
 
I den strategiska inriktningen för en attraktiv och levande boendekommun finns 
fokusområden som är avgörande för att vi ska lyckas. För att möjliggöra 
utvecklingen finns behov av ytterligare utveckling för att möta framtidens krav 
och för att höja kommunens fokusområde gällande service, bemötande och ökad 
kvalité. 
 
För att möjliggöra dessa områden ansöker ledningsstaben om medel för ökat 
kommunikationsstöd för att tillsammans med sektorernas huvudredaktörer ta 
fram information som idag saknas i kommunens plattformar. Att utveckla 
kommunens service, bemötande och ta fram korrekt kommunikation är av stor 
vikt för en trygg, delaktig och levande kommun. Med en prioriterad resurs kan vi 
öka proaktiv information i kommunens webbplattformar så att information som 
idag saknas kan undvika frågor via samtal och mejl samt marknadsföra 
Finspångs verksamheter för att öka attraktiviteten. Vi gör så otroligt mycket bra 
inom vår våra verksamheter och sektorer, det behöver vi också kommunicera.  
 
Kommunikationsstödet ska fungera som en operativ länk och stöd till 
sektorernas tjänstepersoner för att utveckla den kommunikation som sektorerna 
är i behov av.  
 
Förväntningarna på korrekt, tillgänglig och enkel kommunikation är idag en 
självklarhet för både befintliga som potentiella medborgare. Här brister vi idag 
då vår information och kommunikation behöver vara proaktiv till medborgare, 
vårdnadshavare, elever, näringsliv och företag. Korrekt information behöver 
finnas tillgänglig på våra webbplatser och den behöver vara aktuell. 
Kommunikationsresurs kommer därför att underlätta för sektorernas 
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huvudredaktörer genom att utveckla, uppdatera och underhålla sektorernas 
information till våra medborgare.  
 
Kommunikationen till medborgare behöver bli enklare, det har de senaste åren 
visat tydligt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med varandra och hitta 
korrekt information. Finspång är en attraktiv plats att leva och bo i, en plats där 
vi vill att våra medborgare väljer ortens förskolor och skolor, där våra ungdomar 
utvecklas, stannar kvar och ser en framtid i. Det behöver vi kommunicera och 
möjliggöra. Resursen kommer därför arbeta fram proaktiv och korrekt 
kommunikation, tydliga kontaktvägar och processer samt digitala tjänster. 
Kommunikationsresursen kommer även att stödja sektorerna med 
utbildningsinsatser samt med trygghetsskapande och tillgänglig kommunikation 
för bättre och korrekt service. Delaktighet till våra medborgare och företagare 
behöver förenklas och här har sektorerna behov av proaktiv information på 
kommunens webbplats, det behöver bli enklare att söka information, den 
behöver vara korrekt och fler digitala tjänster behöver utvecklas. Det kommer 
resursen att arbeta fram utifrån statistik och efterfrågan. 
 
Utbildningsinsatser inom service och bemötande samt utveckling av digital 
kommunikation bör stärkas under 2023, 2024 samt 2025. Beräknad kostnad för 
2023 är 300 000 kronor, för år 2024 500 000 kronor samt 500 000 kronor för 
2025.  
 
Av avsatta kommungemensamma utvecklingsmedel finns för närvarande per 
23-02-08: 2 222 000 kronor kvar för år 2023, 3 534 000 kronor kvar för 2024 
samt 3 890 000 kronor kvar för 2025. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 
1 922 000 kronor kvar för 2023, 3 034 000 kronor kvar för 2024 samt 3 390 000 
kronor kvar för 2025. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja ledningsstaben medel till kommunikationsstöd för utveckling 
av service, bemötande och korrekt kommunikation. 

2. Att finansiering sker med kommungemensamma utvecklingsmedel 
fördelat enligt följande: 
300 000 kronor år 2023,  
500 000 kronor år 2024, 
500 000 kronor år 2025. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
- - - - - 
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2023-§ 101   Dnr: KS.2023.0215 
 
Årsredovisning 2022 Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Ann-Christin Ahl Vallgren och redovisningsansvarig Malin 
Eriksson ger en muntlig genomgång av årsredovisning 2022. Ärendet kommer 
upp igen på nästa sammanträde. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för information vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde och för beslut nästnästkommande sammanträde 
- - - - - 
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2023-§ 102 
 
Informationsärenden 
Följande ärenden rapporteras till kommunstyrelsen: 

a) Sektor social omsorgs verksamheter och lagstiftningar inom social 
omsorg 

b) Långsiktig plan för budget i balans för samtliga sektorer i förvaltningen 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ta informationen till protokollet 

------- 
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2023-§ 103 
 
Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 
Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Information om Migrationsverkets årsplanering för 2023 
2. Cirkulär 23:06, SKR, Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och 

senare som omfattas av PA-KL 
3. Protokoll från Central samverkan (CESAM), 1 februari 2023 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ta delgivningarna till protokollet 

-------- 
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2023-§ 104 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 
besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 
kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 
kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet. Dessa 
beslut redovisas för detta möte: 
 Beslut om fortsatt tilläggsbelopp för elev vid Ljusfalls 

friskola vårterminen 2023  
  

 
 Beslut om fortsatt tilläggsbelopp för extraordinärt stöd 

till elev vid Ljusfalls friskola vårterminen 2023  
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp till barn i Sjöviks förskola 

vårterminen 2023  
  

 Delegationsbeslut ungdomscheck    
 
 Ungdomscheck Finspångs Cubing Associations, start av 

ny förening  
 

  

 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om 
enkelriktad trafik 
på Bergslagsvägen  

  

 
 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om 

ändamålsplats för laddplatser på Bävervägens 
pendlarparkering, Finspång  

  

 
 Bakluckeloppis i Vibjörnsparken, Finspång 2023    
 
 Valborgsmässofirande vid Minigolfbanan i Sonstorp 30 

april  
  

 
 Finspångs Stadslopp 17 maj    
 
 Joan´s uteservering 2023-2026    
 
 Byggetablering inhägnat arbetsområde på Smedsvägen 

26 april till 12 maj  
  

 
 Attesträtt bokföringsorder Ulrika Johansson   



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 59 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Ramjustering av budgetmedel för ungdoms-, kultur- och 

miljöstipendier till kommunstyrelsen  
  

 
 Ramjustering driftsmedel e-handel    
 
 Ändring av attesträtt sektor utbildning    
 
 Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag för 

kvalitetssäkrande åtgärder i förskolan, 2023 
  

 
 Flaggning för Ukraina 24 februari    
 
 Chefsförordnanden, kvartal 4 2022    
 
 Delegationsbeslut anställningar kvartal 4, 2022    
 
 Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid 

Norrköpings tingsrätt i mål nr T 983-21  
  

 
 Beslut om bidrag till BRIS region öst, verksamhetsåret 

2023  
  

 
 Fördelning av medel för miljöutvecklingspotten    
 
 Tf. socialchef    
 
 Tillförordnad socialchef    
 
 Delegationsbeslut-Ansökan om arrangemangsbidrag- 

FAIK Bandy  
  

 
 Delegationsbeslut-Ansökan om arrangemangsbidrag-

Naturskyddsföreningen Finspång  
  

 
 Delegationsbeslut- Anläggningsbidrag 2023    
 
 Redaktionella ändringar i policy för arbetsmiljöarbete    
 
 Ekorrevägen 1 FT 230213-230216 TA    
 
 Smedsvägen 10 FT 230426-230512 GT 

Smedsvägen 10 FT 230426-230512 TA  
  

 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 60 (60)  
Sammanträdesdatum  
2023-03-01  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Smedsvägen 10 FT 230426-230512 TA komplettering    
 
 Linköpingsvägen 52 Vattenfall 230213-230310 GT    
 
 Bergslagsvägen-Masmästarevägen Finet (Brorssons 

Entreprenad AB) 230306-230630 GT 
Bergslagsvägen-Masmästarevägen Fotokarta 
Bergslagsvägen-Masmästarevägen Karta (20)  

  

 
 Linköpingsvägen 52 Vattenfall 230213-230309 TA    
 
 Gravörvägen Finet (Brorssons Entreprenör AB) 230213-

230531 GT 
Gravörvägen Finet Karta (22)  

  

 
 Beslut om ombud och ersättare till Östra Sveriges 

Luftvårdsförbunds årsstämma 2023 och kommande 
årsstämmor under mandatperioden 2022-2026  

  

 
 Investeringsmedgivande rektorsområde R.    
 
 Investeringsmedgivande inventarier Lotorps skola    
 
 Investeringsmedgivande inventarier Högalidskolan    

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegation till protokollet 
-------- 
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