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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande – wifi/fiberanslutning Arena
Grosvad
Sammanfattning
I strategisk plan 2019 under offentliga miljöer finns investeringsprojekt
wifi/fiberanslutning Arena Grosvad.
Projektet avser att ansluta läktarbyggnaden på Arena Grosvad till fibernätet. Samt
att bygga ett fastighetsnät för verksamheten som finns i byggnaden. Idag sitter
Medleys personal (vaktmästarna) och FAIK:s kanslist i byggnaden.
Kostnad: 69 300 kr exkl. moms.
Projektet avser även anslutningspunkt på utsidan av sporthallen (Aluceum). Så att
man på ett smidigt sätt kan leverera tjänster från en neutral överlämningspunkt på
Arena Grosvads området till både kommunala och externa evenemang.
Kostnad: 37 000 kr exkl. moms.
Förslag till beslut
1. Att sektor ledningsstaben beviljas investeringsmedgivande för wifi
utbyggnad Arena Grosvad och att den finansieras inom
investeringsbudgeten med 106 300 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för offentliga
miljöer enligt beslut 2019-§18, KS.2018.1309
3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Investeringsprojekt wi-fi - utbyggnad Arena Grosvad
Sammanfattning
I strategisk plan 2019 under offentliga miljöer finns investeringsprojekt
wifi/fiberanslutning Arena Grosvad.
Projektet avser att ansluta läktarbyggnaden på Arena Grosvad till fibernätet.
Samt att bygga ett fastighetsnät för verksamheten som finns i byggnaden. Idag
sitter Medleys personal (vaktmästarna) och FAIK:s kanslist i byggnaden.
Kostnad: 69 300 kr exkl. moms.
Projektet avser även anslutningspunkt på utsidan av sporthallen (Aluceum). Så
att man på ett smidigt sätt kan leverera tjänster från en neutral
överlämningspunkt på Arena Grosvads området till både kommunala och externa
evenemang.
Kostnad: 37 000 kr exkl. moms.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att sektor ledningsstaben beviljas investeringsmedgivande för wifi
utbyggnad Arena Grosvad och att den finansieras inom
investeringsbudgeten med 106 300 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för offentliga
miljöer enligt beslut 2019-§18, KS.2018.1309
3. Att sektor ledningsstaben får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
6
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Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samråd för vård och omsorg
mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner
Sammanfattning
Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för samråd
inom vård och omsorg mellan huvudmännen.
Under år 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om samråd vård
och omsorg uppmärksammats.
Den första justeringen gäller ärendeberedningsprocessen mellan arbetsutskottet för
samråd vård och omsorg och det strategiska samrådet. För att tydliggöra
ansvarsfördelningen föreslås en justering i överenskommelsen om samråd vård och
omsorg, §5 sista meningen: ”beslut som rör fler huvudmän ska, innan det lämnas till
länets kommuner för slutgiltigt beslut, beredas i det strategiska samrådet”.
Förslag till ny lydelse av §5 sista meningen: Beslut som rör flera huvudmän ska skickas till
det strategiska samrådet för information innan ärendet skickas vidare till respektive huvudman för
beredning och beslut.
Den andra justeringen aktualiseras av en administrativ förändring som innebär att
funktionen Länssamordnare har flyttats från Region Östergötland till Linköpings
kommun. Därför föreslås en justering i §11 Ekonomistöd så att ekonomisk
förvaltning är Linköpings kommuns ansvar medan Region Östergötland utser
controller för uppföljning/utvärdering.
För vidare information om samråd vård och omsorg se bifogat sedan tidigare
beslutat ärende: KS.2019.0593 Samråd vård och omsorg 2019-2020

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan
Region Östergötland och Östergötlands kommuner.
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Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan
Region Östergötland och Östergötlands kommuner
Sammanfattning
Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för
samråd inom vård och omsorg mellan huvudmännen.
Under år 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om samråd vård
och omsorg uppmärksammats.
Den första justeringen gäller ärendeberedningsprocessen mellan arbetsutskottet
för samråd vård och omsorg och det strategiska samrådet. För att tydliggöra
ansvarsfördelningen föreslås en justering i överenskommelsen om samråd vård
och omsorg, §5 sista meningen: ”beslut som rör fler huvudmän ska, innan det
lämnas till länets kommuner för slutgiltigt beslut, beredas i det strategiska
samrådet”.
Förslag till ny lydelse av §5 sista meningen: Beslut som rör flera huvudmän ska
skickas till det strategiska samrådet för information innan ärendet skickas vidare
till respektive huvudman för beredning och beslut.
Den andra justeringen aktualiseras av en administrativ förändring som innebär
att funktionen Länssamordnare har flyttats från Region Östergötland till
Linköpings kommun. Därför föreslås en justering i §11 Ekonomistöd så att
ekonomisk förvaltning är Linköpings kommuns ansvar medan Region
Östergötland utser controller för uppföljning/utvärdering.
För vidare information om samråd vård och omsorg se tidigare beslutat ärende:
KS.2019.0593 Samråd vård och omsorg 2019-2020.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan
Region Östergötland och Östergötlands kommuner
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
8
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Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region
Östergötland och Östergötlands kommuner
1. Bakgrund
Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.1) om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland mellan
Landstinget i Östergötland och Östergötlands kommuner, dnr LiÖ 2014-396, nedan benämnt
samverkansavtalet, som har godkänts av samtliga huvudmän under första halvåret 2014 ska
det finnas samråd.
Enligt samverkansavtalet (kapitel 4.3) är parterna överens om att frågor där regionen har
beslutanderätt och som har betydelse för den lokala utvecklingen ska vara föremål för samråd
inför beslut i regionen. Vidare ska kommunala och regionala frågor som påverkar hela
regionen eller relationen mellan parterna lyftas i samråden.
Parterna är överens om (kapitel 4) att samverkan är synonymt med samarbete och innebär att
några eller alla parter arbetar tillsammans för ett gemensamt mål, eller genomför ett
gemensamt projekt.
2. Syfte med överenskommelsen
Syftet med denna överenskommelse är att utifrån samverkansavtalet beskriva formerna och
strukturerna för samråd inom vård och omsorg mellan huvudmännen.
3. Överenskommelsens giltighet
Överenskommelsen gäller från den 1 januari 2019 och fram till dess att någon av
huvudmännen påkallar omförhandling av överenskommelsen. Formerna och strukturerna för
samrådet ska utvärderas i slutet av varje mandatperiod vilket också kan föranleda
omförhandling av överenskommelsen.
4. Frågor för samråd och samverkan
Samråd vård och omsorg är ett samråd organiserat som fast forum i enlighet med kapitel 4.1 i
samverkansavtalet. Samrådet omfattar frågor om regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet
samt kommunernas socialtjänst, sjukvårds- eller omsorgsverksamhet när det är till gagn för
individ och/eller samhällsutvecklingen eller när lagstiftningen, nationella satsningar (inkl.
statliga stimulansmedel) och/eller regionala överenskommelser så kräver.
5. Samrådets uppdrag
Samrådet vård och omsorgs uppdrag är att genom gemensam kunskapsuppbyggnad och
dialog, t ex temakonferenser och gemensam uppföljning av verksamheter, ge förutsättningar
för samlat politiskt agerande inom de frågor som samrådet omfattar.
Samrådet ska även bereda ärenden som kräver likalydande beslut av alla huvudmännen i de
frågor som samrådet omfattar. Förslag till beslut (rekommendation) ska i dessa fall lämnas till
länets samtliga kommunstyrelser och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd alternativt till det
strategiska samrådet för vidare beredning.
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Beslut som rör flera huvudmän ska skickas till det strategiska samrådet för information innan
ärendet skickas vidare till respektive huvudman för beredning och beslut.
6. Huvudmännens representation i samrådet
Regionens representation utgörs av hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt presidierna
i behovsstyrningsberedningarna 1 och 4. Totalt 8 representanter. Regionens representanter
utser inom sig en ordförande i samrådet.
Kommunernas representation utgörs av två representanter för Linköpings kommun och två
representanter för Norrköpings kommun. Övriga kommuner i Östergötland har en
representant var för respektive kommun. Totalt 15 representanter. Kommunernas
representanter bör vara väl förankrad inom sakområdet och ha politiska uppdrag i sin
hemkommun i enlighet med detta. Vid långvarig frånvaro av ordinarie representant från
respektive kommun kan en tillfällig ersättare närvara istället. Kommunernas representanter
utser inom sig en vice ordförande i samrådet.
När samrådet gäller frågor om barn och unga och där även kommunernas skolverksamhet
berörs utgörs kommunernas representation av ytterligare en representant från respektive
kommun som bör vara väl förankrad inom skol- och utbildningsområdet.
7. Initiativ till frågor för samråd
Initiativ till frågor, ämnen eller ärenden för samråd kan tas av enskild huvudman genom
huvudmannens representant i samrådet, samrådets arbetsutskott, ledningsgruppen för vård och
omsorg eller det strategiska samrådet. Samrådet kan vid behov besluta att inrätta politiska
arbetsgrupper för beredning av en enskild fråga eller grupp av frågor.
8. Möten för samråd
Samråd vård och omsorg ska ha 4 – 6 möten per år, antalet möten och tid för dessa beslutats
av samrådet på förslag av arbetsutskottet. Mötena ska dokumenteras genom
minnesanteckningar. I samband med dessa möten ska även utrymme ges för
mellankommunalt samråd om kommunernas socialtjänst, omsorgs- eller sjukvårdsverksamhet.
9. Arbetsutskottet för samråd vård och omsorg
Arbetsutskottet för samråd vård och omsorg består av samrådets ordförande, samrådets vice
ordförande, två representanter utsedda av och bland samrådets kommunrepresentanter samt en
representant utsedd av och bland samrådets regionrepresentanter.
Arbetsutskotts uppdrag är att bereda ärenden till samrådet och lämna förslag till dagordning.
Arbetsutskottet kan även på samrådets vägnar ge uppdrag till ledningsgruppen för vård och
omsorg att utarbeta underlag till samrådet inklusive förslag till rekommendationer till
huvudmännen. Arbetsutskottet för samrådet och arbetsutskottet för ledningsgruppen ska
regelbundet ha gemensamma möten för att samordna respektive grupperings arbete.
10. Ledningsgruppen för vård och omsorg
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Ledningsgruppen för vård och omsorg är sakkunnig tjänstemannagrupp för samrådet vård och
omsorg i enlighet med kapitel 4.1 i samverkansavtalet. Ledningsgruppen består av regionens
hälso- och sjukvårdsdirektör, primärvårdschef och närsjukvårdsdirektörer, samt av
kommunernas socialchefer/vård- och omsorgschefer. Till ledningsgruppen kan även andra
tjänstemän från huvudmännen knytas.
Ledningsgruppens uppdrag är att vara tjänstemannastöd för samrådet, dess arbetsutskott och
övriga politiska arbetsgrupper samt fungera som tjänstemansamråd vid verkställandet av
huvudmännens gemensamma beslut inom vård och omsorgsområdet, t ex genomförandet av
gemensamma utredningsuppdrag. Ledningsgruppen ska även gemensamt planera, leda och
samordna vård och omsorg för gemensamma målgrupper och andra viktiga
utvecklingsområden av gemensamt intresse. Ledningsgruppens uppdragsgivare är respektive
huvudman.
Ledningsgruppen kan vid behov tillsätta styrgrupper, arbetsgrupper och utvecklingsledare på
tjänstemannanivå för att kunna verkställa sitt uppdrag. Alla andra samrådsgrupper på
tjänstemannanivå inom vård- och omsorgsområdet arbetar på ledningsgruppens uppdrag.
Regionen har, i enlighet med samverkansavtalet kapitel 4, ett särskilt ansvar för att det finns
ett administrativt stöd för samverkan inom vård- och omsorgsområdet i form av
sekretariatsfunktion. Till sekretariatet ska även tjänstemannastödet för det mellankommunala
samrådet om kommunernas socialtjänst, omsorgs- eller sjukvårdsverksamhet knytas.
11. Ekonomistöd
Linköpings kommun ansvarar för förvaltningen av gemensamma medel för
samverkansprojekt, t ex nationella stimulansmedel. Linköpings kommun åtar sig att inrätta en
särskild organisationsenhet för detta ändamål för att särskilja och tydliggöra redovisningen.
Även gemensamma medel inom andra samråd kan förvaltas av denna produktionsenhet.
Region Östergötland åtar sig att utse särskild controller för uppföljning/utvärdering av hur
medlen används. Beslut angående disponering/fördelning av dessa medel tas av
ledningsgruppen för vård och omsorg.
12. Arkivfunktion
Regionen ska fungera som arkivmyndighet när det gäller samrådets handlingar/dokument.
13. Tidigare överenskommelse
Denna överenskommelse ersätter motsvarande och tidigare gjord överenskommelse mellan
huvudmännen som har gällt från den 1 januari 2015. Samrådet för vård och omsorg har
övertagit alla de uppdrag och frågor som fram till och med 2014 hanterades av Läns-SLAKO.
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Kommunstyrelsen

Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot
Sammanfattning
I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och
fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem som
kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur jag vill,
när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska utmaningarna
och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.
För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter som
kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och
välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha
våra insatser utförda.
Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen
kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot.
En läkemedelsrobot kan beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där
brukaren blir påmind och själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket då
ersätter ett fysiskt besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera gånger om
dagen sparar det in många besök under en månad och öppnar upp möjligheten att
använda tiden hos brukare där det behövs bättre. Det ger också brukaren en
möjlighet att leva självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.
Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en
bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med
omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att säkerställa
patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans och har
exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller om något fel
uppstår.
I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av
läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare.
Upplägg
För att kunna genomföra ovan beskrivna införande av läkemedelsrobotar så
behöver hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och en
deltidstjänst omfattande 20 % avsättas under år 2020. Tiden skulle läggas på utsedd
sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal för att lära sig system, implementera
arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörda medarbetare.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Målet är att införa användandet av 10 stycken läkemedelsrobotar hos brukare med
insatser från utvalda pilotenheter inom hemtjänsten under 2020 för att sedan föra
arbetssätt och användandet vidare till övriga hemtjänstenheter.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för att
täcka hyreskostnaden för 10 stycken läkemedelsrobotar.
För implementering ansöker även sektor vård och omsorg 110 000 kronor avseende
20 % sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under 2020.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 730 000 kronor. Vid
beviljande av ovan sökta summa (410 000 kronor) finns 1 320 000 kronor kvar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet av
läkemedelsrobotar under år 2020
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med summan
410 000 kr
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Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot
Sammanfattning
I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och
fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem
som kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur
jag vill, när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska
utmaningarna och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.
För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter
som kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och
välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha
våra insatser utförda.
Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen
kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot.
En läkemedelsrobot kan beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där
brukaren blir påmind och själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket
då ersätter ett fysiskt besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera
gånger om dagen sparar det in många besök under en månad och öppnar upp
möjligheten att använda tiden hos brukare där det behövs bättre. Det ger också
brukaren en möjlighet att leva självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.
Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en
bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med
omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att
säkerställa patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans
och har exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller
om något fel uppstår.
I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av
läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare.
Upplägg
För att kunna genomföra ovan beskrivna införande av läkemedelsrobotar så
behöver hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och en
deltidstjänst omfattande 20 % avsättas under år 2020. Tiden skulle läggas på
utsedd sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal för att lära sig system,
implementera arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörda
medarbetare.
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Målet är att införa användandet av 10 stycken läkemedelsrobotar hos brukare
med insatser från utvalda pilotenheter inom hemtjänsten under 2020 för att sedan
föra arbetssätt och användandet vidare till övriga hemtjänstenheter.
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 300 000 kronor i utvecklingsmedel för att
täcka hyreskostnaden för 10 stycken läkemedelsrobotar.
För implementering ansöker även sektor vård och omsorg 110 000 kronor
avseende 20 % sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under 2020.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 730 000 kronor.
Vid beviljande av ovan sökta summa (410 000 kronor) finns 1 320 000 kronor
kvar.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet
av läkemedelsrobotar under år 2020
2.

Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 410 000 kr

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - förändrade
prioriteringsgrunder för att få särskilt boende
Sammanfattning
Ett medborgarförslag avseende förändrade prioriteringsgrunder för särskilt boende
har kommit in där förslagsställaren föreslår att personer som befinner sig på
korttidsboende skulle gå före personer i ordinärt boende i kön till att få lägenhet i
särskilt boende. Förslaget har kommunicerats med förslagsställaren via telefon och
e-post.
Förslagsställaren vill till det ursprungliga förslaget tillägga den sociala aspekten.
Förslagsställaren menar att då korttidsplats kan komma att erbjudas på annan ort än
hemorten kan det innebära svårigheter för den enskilde att upprätthålla ett socialt
umgänge. Vidare menar förslagsställaren att eftersom korttidsvistelsen kan bli
månadslång i väntan på plats på särskilt boende kan konsekvensen bli social
isolering. Förslagsställaren menar att bo i ett tillfälligt korttidsrum under en längre
period inte är bra ur något perspektiv.
Ett beslut om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska enligt
16 kapitlet 3 § SoL gälla omedelbart. Beslut om särskilt boende är ett sådant beslut
som omfattas av dessa bestämmelser.
Vi har nu en boendesituation i Finspångs kommun som innebär att de personer
som fått beslut om särskilt boende hamnar i kö för en ledig boendeplats. Denna kö
sorteras i ordningen efter när man fått sitt beslut om särskilt boende. I vissa fall kan
andra faktorer av betydande vikt behöva vägas in.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsynsansvaret för kommunernas
socialtjänst. En av de uppgifter kommunen är skyldig att rapportera till IVO är
biståndsbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. För dessa ärenden kan
IVO ålägga kommunen en särskild avgift.
Både det faktum att beslutet om särskilt boende ska gälla omedelbart och
rapporteringsskyldigheten till IVO gör att den ovan nämnda sorteringen i kön är
nödvändig.
Utifrån ovanstående finns inget lagstöd i att sortera kön på så vis att de som finns
på korttidsboende skulle gå före. Ytterligare en aspekt är att de personer som vistas
på korttidsboende har en vård och omsorg som är likvärdig den som erbjuds på
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särskilt boende medan det är svårare att tillgodose samma omfattning av vård och
omsorg för de som väntar i ordinärt boende.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Medborgarförslag - förändrade prioriteringsgrunder för att få
särskilt boende
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in avseende förändrade prioriteringsgrunder
för särskilt boende. Förslagsställaren föreslår att personer som befinner sig på
korttidsboende skulle gå före personer i ordinärt boende i kön till att få lägenhet i
särskilt boende. Förslaget har kommunicerats med förslagsställaren via telefon
och e-post.
Förslagsställaren vill till det ursprungliga förslaget tillägga den sociala aspekten.
Förslagsställaren menar att då korttidsplats kan komma att erbjudas på annan ort
än hemorten kan det innebära svårigheter för den enskilde att upprätthålla ett
socialt umgänge. Vidare menar förslagsställaren att eftersom korttidsvistelsen
kan bli månadslång i väntan på plats på särskilt boende kan konsekvensen bli
social isolering. Förslagsställaren menar att bo i ett tillfälligt korttidsrum under
en längre period inte är bra ur något perspektiv.
Ett beslut om beviljat bistånd enligt 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen (SoL) ska
enligt 16 kapitlet 3 § SoL gälla omedelbart. Beslut om särskilt boende är ett
sådant beslut som omfattas av dessa bestämmelser.
Vi har nu en boendesituation i Finspångs kommun som innebär att de personer
som fått beslut om särskilt boende hamnar i kö för en ledig boendeplats. Denna
kö sorteras i ordningen efter när man fått sitt beslut om särskilt boende. I vissa
fall kan andra faktorer av betydande vikt behöva vägas in.
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsynsansvaret för kommunernas
socialtjänst. En av de uppgifter kommunen är skyldig att rapportera till IVO är
biståndsbeslut som inte kunnat verkställas inom tre månader. För dessa ärenden
kan IVO ålägga kommunen en särskild avgift.
Både det faktum att beslutet om särskilt boende ska gälla omedelbart och
rapporteringsskyldigheten till IVO gör att den ovan nämnda sorteringen i kön är
nödvändig.
Utifrån ovanstående finns inget lagstöd i att sortera kön på så vis att de som finns
på korttidsboende skulle gå före. Ytterligare en aspekt är att de personer som
vistas på korttidsboende har en vård och omsorg som är likvärdig den som
erbjuds på särskilt boende medan det är svårare att tillgodose samma omfattning
av vård och omsorg för de som väntar i ordinärt boende.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och
cykelväg vid Sundsvägen/Oxhagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren önskar att belysning
sätts upp längs gång- och cykelvägen i anslutning till den nyanlagda lekytan vid
Högklints förskola vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen. Idag saknas
belysning på en kortare sträcka där den befintliga gång- och cykelvägen avviker
från Sundsvägen och sneddar mot Oxhagsvägen, i utkanten av ett skogsområde.
Kontakt har tagits med förslagsställaren som då berättade att det bland annat är
många äldre som bor i området och besväras av att det saknas belysning och
upplever det otryggt att passera längs det mörka partiet och hoppas att
belysningsarmaturer monteras inom kort.
Kommunen genomför kontinuerligt åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i den
offentliga miljön. Utöver anläggande av nya gång- och cykelvägar inklusive
belysning, slyröjning och andra driftåtgärder genomförs även andra mindre
åtgärder såsom exempelvis uppsättande av kompletterande belysning. Åtgärden
som i medborgarförslaget anges är en åtgärd som kommunen tidigare har
identifierat som en brist och är inplanerad att ske under år 2019.
Med anledning av ovanstående är anläggandet av kompletterande belysning på
den aktuella sträckan redan påbörjad och beräknas färdigställas vintern 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Svar på medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg
vid Sundsvägen/Oxhagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med önskan att belysning sätts upp längs
gång- och cykelvägen i anslutning till den nyanlagda lekytan vid Högklints
förskola vid korsningen Sundsvägen/Oxhagsvägen. Idag saknas belysning på en
kortare sträcka där den befintliga gång- och cykelvägen avviker från Sundsvägen
och sneddar mot Oxhagsvägen, i utkanten av ett skogsområde.
Kontakt har tagits med förslagsställaren som då berättade att det bland annat är
många äldre som bor i området och besväras av att det saknas belysning och
upplever det otryggt att passera längs det mörka partiet och hoppas att
belysningsarmaturer monteras inom kort.
Kommunen genomför kontinuerligt åtgärder för ökad säkerhet och trygghet i den
offentliga miljön. Utöver anläggande av nya gång- och cykelvägar inklusive
belysning, slyröjning och andra driftåtgärder genomförs även andra mindre
åtgärder såsom exempelvis uppsättande av kompletterande belysning. Åtgärden
som i medborgarförslaget anges är en åtgärd som kommunen tidigare har
identifierat som en brist och är inplanerad att ske under år 2019.
Med anledning av ovanstående är anläggandet av kompletterande belysning på
den aktuella sträckan redan påbörjad och beräknas färdigställas vintern 2019.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
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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Utvecklingsmedel för digitalisering - Moderniserad
användarmiljö i socialtjänstens användarsystem,
effektivisering genom digitalisering samt
medborgartjänster inom socialtjänsten
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående
process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och
annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I
Strategisk plan 2020-2022 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar
social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsgivare vilka båda kan förbättras med
hjälp av moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem,
effektivisering genom digitala tillval samt satsning på medborgartjänster inom
individ- och familjeomsorgen.
Syfte
Individ- och familjeomsorgen har behov av att förnya sitt verksamhetssystem.
Nuvarande system Procapita som tillhandahålls av företaget Tieto är av äldre
karaktär och uppdateras inte längre i samma omfattning av leverantören. De har
istället utvecklat en ny version av sitt verksamhetssystem, Lifecare, som på ett bättre
sätt möter de behov av digitala verktyg som samhällsutvecklingen kräver. Lifecare
effektiviserar handläggning genom enklare flöden, modernare gränssnitt och färre
klick.
Lifecare möjliggör också andra typer av tillval som genom digitalisering
effektiviserar den administrativa handläggningen. Genom effektivare
statistikhämtning, enklare processer för beslutsfattning med mera så kan klienter
och brukare få ett bättre stöd från sina handläggare som behöver lägga mindre tid
på administrativt arbete.
Lifecare ger också klient och handläggare möjligheten att på ett säkert sätt
kommunicera med varandra via verksamhetssystemet och det går att få smsnotifikationer när man har fått ett nytt meddelande. Konversationer går också att
journalföra direkt i verksamhetssystemet vilket effektiviserar handläggningen De
kan dela dokument med varandra så som utredningar, påskrivna vårdplaner och
underlag för biståndsbeslut vilket gör att klienter kan ta del av sina beslut och
utredningar direkt. Det möjliggör också att klienter kan söka försörjningsstöd
genom medborgartjänster på kommunens hemsida. Det förkortar
handläggningsprocessen och klienten behöver inte vänta lika länge på att få sitt
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bistånd då ansökan landar in i systemet med en automatisk beräkning vilket
underlättar för handläggarna som får mer korrekta ansökningar och slipper att föra
in dem i systemet manuellt.
Finspångs kommun har en obegränsad nyttjanderätt till Procapita/Lifecare.
Äganderätten till IT-systemet Procapita/Lifecare innehas av Tieto Sweden
Helthcare & Welfare AB och underhåll, support och vidareutveckling kan endast
tillhandahållas av dem då det som anskaffas skyddas av ensamrätt. Meddelande om
frivillig förhandsinsyn är publicerat enligt Lagen om offentlig upphandling.
Upplägg:
Sektor social omsorg avser att under 2020 ingå avtal med Tieto för att köpa in nya
moduler för handläggning, medborgartjänster som gäller ekonomiskt bistånd och
meddelanden samt ett antal ytterligare tillval som kommer att effektivisera
handläggningen. Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för införandet
av dessa. Den totala inköps- och införandekostnaden blir 689 200 kr.
Vad gäller den ökade underhållskostnaden som detta medför kommer den
finansieras inom sektorns budgetram. Idag betalar sektorn cirka 325 000 kr/år i
underhåll. Den nya kostnaden efter övergången blir cirka 780 000 kr/år för sektorn.
Utvecklingsmedel för digitalisering
I dagsläget finns 1 730 000 kr av medel för digitalisering kvar.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för införandet av nya moduler
och tillval då sektorn ser det som digitala lösningar som kommer att effektivisera
handläggning och på olika sätt bidrar till digitalisering för medborgarna. Inköpet av
moduler och tillval är investeringar. Den totala kostnaden för inköp och införande
blir 829 000 kr, se specifikation nedan:
494 000 kr för inköp av nya handläggningsflöden, medborgartjänster och nya tillval
195 200 kr för införande av nya handläggningsflöden, medborgartjänster och tillval
Totalt 689 200 kr
För att kunna genomföra satsningen så behöver sektor social omsorg medel för
införandeprocessen, 195 200 kr.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att bevilja sektor social omsorg 195 400 kr ur digitaliseringsmedlen år
2020.
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Utvecklingsmedel för digitalisering - Moderniserad
användarmiljö i socialtjänstens användarsystem, effektivisering
genom digitalisering samt medborgartjänster inom
socialtjänsten
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en
pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och
annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I
Strategisk plan 2020-2022 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar
social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsgivare vilka båda kan förbättras
med hjälp av moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem,
effektivisering genom digitala tillval samt satsning på medborgartjänster inom
individ- och familjeomsorgen.
Syfte
Individ- och familjeomsorgen har behov av att förnya sitt verksamhetssystem.
Nuvarande system Procapita som tillhandahålls av företaget Tieto är av äldre
karaktär och uppdateras inte längre i samma omfattning av leverantören. De har
istället utvecklat en ny version av sitt verksamhetssystem, Lifecare, som på ett
bättre sätt möter de behov av digitala verktyg som samhällsutvecklingen kräver.
Lifecare effektiviserar handläggning genom enklare flöden, modernare gränssnitt
och färre klick.
Lifecare möjliggör också andra typer av tillval som genom digitalisering
effektiviserar den administrativa handläggningen. Genom effektivare
statistikhämtning, enklare processer för beslutsfattning med mera så kan klienter
och brukare få ett bättre stöd från sina handläggare som behöver lägga mindre tid
på administrativt arbete.
Lifecare ger också klient och handläggare möjligheten att på ett säkert sätt
kommunicera med varandra via verksamhetssystemet och det går att få smsnotifikationer när man har fått ett nytt meddelande. Konversationer går också att
journalföra direkt i verksamhetssystemet vilket effektiviserar handläggningen De
kan dela dokument med varandra så som utredningar, påskrivna vårdplaner och
underlag för biståndsbeslut vilket gör att klienter kan ta del av sina beslut och
utredningar direkt. Det möjliggör också att klienter kan söka försörjningsstöd
genom medborgartjänster på kommunens hemsida. Det förkortar
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handläggningsprocessen och klienten behöver inte vänta lika länge på att få sitt
bistånd då ansökan landar in i systemet med en automatisk beräkning vilket
underlättar för handläggarna som får mer korrekta ansökningar och slipper att
föra in dem i systemet manuellt.
Finspångs kommun har en obegränsad nyttjanderätt till Procapita/Lifecare.
Äganderätten till IT-systemet Procapita/Lifecare innehas av Tieto Sweden
Helthcare & Welfare AB och underhåll, support och vidareutveckling kan endast
tillhandahållas av dem då det som anskaffas skyddas av ensamrätt. Meddelande
om frivillig förhandsinsyn är publicerat enligt Lagen om offentlig upphandling.
Upplägg:
Sektor social omsorg avser att under 2020 ingå avtal med Tieto för att köpa in
nya moduler för handläggning, medborgartjänster som gäller ekonomiskt bistånd
och meddelanden samt ett antal ytterligare tillval som kommer att effektivisera
handläggningen. Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya
flödesmoduler, tillval och medborgartjänster samt införandepaket. Den totala
inköps- och införandekostnaden blir 829 000 kr.
Vad gäller den ökade underhållskostnaden som detta medför kommer den
finansieras inom sektorns budgetram. Idag betalar sektorn cirka 325 000 kr/år i
underhåll. Den nya kostnaden efter övergången blir cirka 780 000 kr/år för
sektorn.
Utvecklingsmedel för digitalisering
I dagsläget finns 1 730 000 kr av medel för digitalisering kvar.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om utvecklingsmedel för nya flödesmoduler,
tillval och medborgartjänster samt införandepaket då sektorn ser det som digitala
lösningar som kommer att effektivisera handläggning och på olika sätt bidrar till
digitalisering för medborgarna. Det går också att se delar av detta som
investeringar. Den totala kostnaden för inköp och införande blir 829 000 kr, se
specifikation nedan:
357 500 kr för inköp av nya handläggningsflöden
123 000 kr för införande av nya handläggningsflöden
165 500 kr för inköp av medborgartjänster
57 000 kr för införande av medborgartjänster
126 000 kr för inköp av nya tillval
Totalt 829 000 kr
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Sektor social omsorg ger tre alternativa beslutsförslag till Kommunstyrelsen:
1. Att bevilja sektor social omsorgs satsning på 829 000 kr med
utvecklingsmedel för digitalisering.
2. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp av nya
flöden, inköp och införandekostnad samt inköp av tillval om 706 000 kr
med motiveringen att man ser satsningen som en större del digital
satsning än investering.
3. Att bevilja sektor social omsorg utvecklingsmedel för inköp och
införandekostnad samt inköp av tillval om 348 500 kr med motiveringen
att man ser satsningen som en mindre del digital satsning och större del
investering.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att finansiera sektor social omsorgs digitaliseringssatsning genom
moderniserad användarmiljö i socialtjänstens verksamhetssystem
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering.
3. Att bevilja sektor social omsorg digitaliseringsmedel enligt alternativ 1, 2
eller 3.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av
arbetsmarknadsenheten
Sammanfattning
Sektor social omsorg har fått till uppgift att svara på samt följa upp den revision
som beställdes av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun och utfördes
av pwc. Uppföljningen begränsas till de kontrollmål som beskrivs i rapporten.

Kontrollmål 1, tydliga och uppföljningsbara mål
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs att arbetsmarknadsstrategin som var giltig t.o.m. verksamhetsåret
2015 inte var utvärderad eller reviderad. Lärandeberedningen fick i uppdrag av
kommunfullmäktige 2017 att revidera arbetsmarknadsstrategin och arbetet är
pågående.
- Nedslag gjordes då vissa prioriterade uppdrag från år 2016 inte blev
omhändertagna eller effektuerade. Verksamhetsplan fanns där övergripande mål
och inriktningsmål framgick. Exakt vad som inte uppnåddes 2016 är svårt att
eftersöka. Det vi ser är att i årsredovisningen framkommer att andelen öppet
arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i arbetsför ålder i Finspång uppgick till
8,6 procent, vilket var över både länets och rikets nivåer. Däremot låg
ungdomsarbetslösheten lägre än styrtalet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att
det är arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta mot arbetslöshet.
Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att framförallt rikta sig mot de som tar
emot försörjningsstöd.
Kontrollmål 2, Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt
sätt
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs enhetens mandat och resurser vid KomPlusanställningar.
Arbetsmarknadsenheten har numera inte uppdrag att arbeta med denna form av
anställningar. Dock har enheten dragit lärdom av det i arbetet med Extra tjänster.
Extra tjänster har en tydligare koppling till arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatserna där dessa personer tjänstgör får stöd av arbetsmarknadsenheten.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Kontrollmål 3, Resultat/vilken måluppfyllelse
Bedömningen var att detta mål inte uppfylldes.
- Nedslaget avsågs uppföljning och utvärdering. Idag finns offentlig statistik att ta
fram hur många procent av deltagarna i arbetsmarknadsenheten som går vidare till
arbete och studier. Uppgiften kan tas fram på årsbasis om det efterfrågas. För 2018
gick 48% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Vilket är en stor ökning från
2017. Se tabell nedan.

(hämtad från Kolada, 191202)
Kontrollmål 4, Individuella handlingsplaner och arbetsplaner
Bedömningen var att kontrollmålet uppfylldes. Arbetssättet har inte ändrats.
Kontrollmål 5, Samarbete och Samverkan
Bedömningen är att kontrollmålet uppfylldes delvis.
- Nedslaget avsågs avsaknad av arbetsmarknadsråd. Verksamheten har inte fått
uppdrag att skapa ett arbetsmarknadsråd och upplever inte att frågan är avdömd
politiskt.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna redovisningen
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Uppföljning av revisionsrapport: Granskning av
arbetsmarknadsenheten
Sammanfattning
Sektor social omsorg har fått till uppgift att svara på samt följa upp den revision
som beställdes av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun och
utfördes av pwc. Uppföljningen begränsas till de kontrollmål som beskrivs i
rapporten.
Kontrollmål 1, tydliga och uppföljningsbara mål
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs att arbetsmarknadsstrategin som var giltig t.o.m.
verksamhetsåret 2015 inte var utvärderad eller reviderad. Lärandeberedningen
fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2017 att revidera arbetsmarknadsstrategin
och arbetet är pågående.
- Nedslag gjordes då vissa prioriterade uppdrag från år 2016 inte blev
omhändertagna eller effektuerade. Verksamhetsplan fanns där övergripande mål
och inriktningsmål framgick. Exakt vad som inte uppnåddes 2016 är svårt att
eftersöka. Det vi ser är att i årsredovisningen framkommer att andelen öppet
arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i arbetsför ålder i Finspång uppgick
till 8,6 procent, vilket var över både länets och rikets nivåer. Däremot låg
ungdomsarbetslösheten lägre än styrtalet. I sammanhanget ska vi komma ihåg att
det är arbetsförmedlingen som har uppdraget att arbeta mot arbetslöshet.
Arbetsmarknadsenheten har till uppdrag att framförallt rikta sig mot de som tar
emot försörjningsstöd.
Kontrollmål 2, Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett
ändamålsenligt sätt
Bedömningen var att målet uppfylldes delvis.
- Nedslag avsågs enhetens mandat och resurser vid KomPlusanställningar.
Arbetsmarknadsenheten har numera inte uppdrag att arbeta med denna form av
anställningar. Dock har enheten dragit lärdom av det i arbetet med Extra tjänster.
Extra tjänster har en tydligare koppling till arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatserna där dessa personer tjänstgör får stöd av arbetsmarknadsenheten.
Kontrollmål 3, Resultat/vilken måluppfyllelse
Bedömningen var att detta mål inte uppfylldes.
- Nedslaget avsågs uppföljning och utvärdering. Idag finns offentlig statistik att
ta fram hur många procent av deltagarna i arbetsmarknadsenheten som går vidare
till arbete och studier. Uppgiften kan tas fram på årsbasis om det efterfrågas. För
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2018 gick 48% av deltagarna vidare till arbete eller studier. Vilket är en stor
ökning från 2017.
Kontrollmål 4, Individuella handlingsplaner och arbetsplaner
Bedömningen var att kontrollmålet uppfylldes. Arbetssättet har inte ändrats.
Kontrollmål 5, Samarbete och Samverkan
Bedömningen är att kontrollmålet uppfylldes delvis.
- Nedslaget avsågs avsaknad av arbetsmarknadsråd. Verksamheten har inte fått
uppdrag att skapa ett arbetsmarknadsråd och upplever inte att frågan är avdömd
politiskt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna redovisningen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Granskning av arbetsmarknadsenheten

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens arbetsmarknadsenhet.
Följande revisionsfråga ska besvaras:
Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd eller som på annat sätt står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden får tillgång till insatser för att i framtiden
klara sin försörjning på egen hand?
Granskningen visar att det är inom arbetsmarknadsenheten som kommunen har ett insatsutbud som riktar sig till målgruppen. Verksamhetens syfte är att förbättra möjligheterna för att enskilda, som är beroende av ekonomisk hjälp till sin försörjning och som står
utanför den ordinarie arbetsmarknaden, ska kunna få hjälp att leva ett självständigt liv.
Sedan lång tid tillbaka finns ett identifierat behov av att sänka kommunens försörjningsstödskostnader. Idag ligger de relativt andra kommuner på en högre kostnadsnivå. Även
arbetslöshetstalen ligger på en högre nivå jämfört med andra kommuner. Ungdomsarbetslöshetstalen sticker särskilt ut.
De övergripande, strategiska målen och prioriterade uppdragen har ett tydligt fokus på
minskad arbetslöshet vilket är den dominerande bakgrundsorsaken till enskildas och
hushålls behov av ekonomiska hjälp.
Granskningen visar att det finns behov av utvecklingsåtgärder inom ett flertal områden
för att revisionsfrågan ska kunna besvaras som helt uppfylld. Det handlar då framför allt
om att:


Formerna för uppföljning och utvärdering behöver ses över. Idag återkopplas inte
några uppgifter till kommunstyrelsen som just beskriver uppnådda effekter och
nytta när det gäller arbetsmarknadsenhetens arbete och genomförda insatser.
Även den kvantitativa uppföljningen behöver här ses över.
Behovet av en fungerande uppföljning och utvärdering av verksamheten är nödvändigt både för att kunna bedöma om arbetsmarknadsenheten är organiserad på
ett ändamålsenligt sätt samt för bedömning av resultat och måluppfyllelse. Idag
saknas tillräckliga underlag för sådan bedömning.



Kommunstyrelsen behöver tydligare precisera de uppdrag som överlämnas för genomförande och verkställighet. Uppdraget att bredda och öka antalet KomPlusanställningar behöver dels ges ett tydligare målvärde, dels behöver kommunstyrelsen
även här se över sina former för uppdragens omhändertagande och hantering
inom verksamheten. Motsvarande behov finns när det gäller processkartläggningsuppdraget.
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1.

Bakgrund

Kommunens handläggning av försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten är sedan år
2015 gemensamt organiserade under en ledning inom sektorn Kultur och utbildning.
Syfte med denna samorganisering är att enskilda som är beroende av ekonomisk hjälp och
som står längre från ordinarie arbetsmarknad ska kunna erbjudas stöd för att bli självförsörjande. Inom sektorn organiseras även de funktioner och resurser inom kommunen
som genomför insatser i integrations- och flyktingmottagningsfrågor.
Den samlade enheten, arbetsmarknadsenhet, uppvisade i bokslutet för år 2015 en negativ
budgetavvikelse, minus 5 691 tkr. De helårsprognoser som under år 2016 lämnats i samband med ekonomiuppföljningen har pekat på att enheten inte kommer att hålla fastställd
budget.
Kommunens revisorer har mot denna bakgrund, och genomförd risk och väsentlighetsanalys, gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning. Granskningen ska belysa om
verksamheten inom arbetsmarknadsenheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och vilka
resultat och effekter som uppnås.

1.1.


1.2.







Revisionsfråga
Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, eller som på annat står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand?

Kontrollmål
Det finns tydliga och uppföljningsbara mål för verksamheten och är de förenliga med
kommunfullmäktiges mål?
Verksamheten vid arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt?
Det finns ett system för uppföljning av att insatserna är ändamålsenliga och effektiva?
Vilket resultat/vilken måluppfyllelse har insatserna genererat?
För deltagarna finns individuella handlings- och arbetsplaner? Hur sker uppföljning av
dessa?
Samarbetet och samverkan mellan berörda parter inom respektive utom den kommunala
organisationen är väl utvecklat och följs regelbundet upp?

I granskningsuppdraget ingår även att belysa kommunstyrelsens styrning, uppföljning
och kontroll av arbetsmarknadsenheten.

1.3.

Metod

I granskningen har intervjuer genomförts med politiskt ansvariga företrädare; socialråd
samt utbildningsråd, enhetschef för arbetsmarknadsenheten, arbetskonsulter, koordinator för arbetsmarknadsenhetens rehabiliteringsenhet, försörjningsstödshandläggare samt
verksamhetsutvecklare/samordnare.
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I vår granskning har vi även gjort en genomgång av aktuella styrdokument, rutinbeskrivningar och riktlinjer.
Underlag för granskningen:
















Strategisk plan 2016-2018 och budget 2016
Strategiska planen – prioriterade uppdrag 2016
Internkontrollplan 2016
Dokument av behovsinventeringen
Ekonomiskt bistånd kvartalsrapport 2 och 4, år 2016
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för biståndshandläggning, enl. socialtjänstlagen i Finspångs kommun
Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015
Avtal med Finspångs samordningsförbund
Blankett genomförandeplan
Kartläggning, arbetsmarknadsenheten
Verksamhetsplan för arbetsmarknadsenheten
Från bidrag till självförsörjning, rutiner försörjningsstöd och FAME
Årsredovisning 2015
Delårsrapport 2016
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2.

Inledning

Enligt socialtjänstlagen, och dess grundläggande intentioner, är försörjningsstöd ursprungligen tänkt att vara en kortvarig lösning. Men utvecklingen har sedan socialtjänstlagen infördes mera gått i motsatt riktning. Gruppen hushåll som både under mycket lång
tid, och som saknar medel till sin försörjning har ökat.
Behovet av ekonomisk hjälp är historiskt i hög grad präglat av konjunkturläget, förändringar i trygghetssystem och hur väl samhället lyckas med integrationen av mottagna flyktingar och nyanlända. Nationella uppföljningar visar att arbetslöshet är dominerande anledning till att enskilda söker och behöver ekonomisk hjälp till sin försörjning.
Nedan återfinns ett antal sammanställningar som bland annat belyser arbetslösheten i
kommunen.
Arbetslöshet i gruppen 18-64 år
Andel av
bef. (%) Finspångs kommun
2013
8.7
2014
9.1
2015
9.0
2016
9.5

Alla kommuner
7.4
6.8
6.6
6.5

Östergötlands län
7.4
6.9
6.6
6.2

Varuproducerande
kommuner
8.1
7.6
7.6
7.5

Källa: Kolada

Ungdomsarbetslöshet
Andel av
bef. (%) Finspångs kommun
2013
13.3
2014
13.3
2015
12.4
2016
11.1

Alla kommuner
10.0
9.1
8.1
7.2

Östergötlands län
10.2
9.7
9.1
7.2

Varuproducerande
kommuner
12.0
11.0
9.8
8.6

Källa: Kolada

Kommentar
Arbetslösheten i kommunen för åldersgruppen 18-64 år har under perioden 2013 – 2015
ökat i kommunen. Det är en utveckling som går i motsatt riktning i förhållande till de lokala mål som är uppsatta, men också i jämförelse med de övriga jämförelsegrupperna.
När det gäller ungdomsarbetslösheten i kommunen noteras en minskning under samma
period, och följer den generella trenden som framgår av jämförelsen. Värt att notera är att
arbetslöshetstalen i kommunen, både sammantaget och för ungdomsgruppen, i jämförelse
med andra kommuner ligger på en högre nivå.
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En sammanställning och jämförelse över vilka resurser som kommunen avsätter för arbetsmarknadsåtgärder redovisas nedan.
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, mellan åren 2013 till 2015

Kr/inv
2013
2014
2015

Finspångs
kommun
440
390
386

Varuproducerande
Alla kommuner Östergötlands län
kommuner
393
362
406
421
330
477
433
330
478

Källa: Kolada

Kommentar
Kommunens nettokostnader för arbetsmarknadsåtgärder är högre än länsgenomsnittet.
Samtidigt framgår att kommunens resurser successivt har minskat under
jämförelseperioden. En motsvarande utveckling finns för samtliga kommuner i länet. I
förhållande till jämförelsegruppen varuproducerade kommuner är kommunens
nettokostader lägre åren 2014-2015.
En annan jämförelse kan göras när det gäller kommunens kostnad för ekonomisk hjälp.
Nedan redovisas en sammanställning som beskriver kostnaden i termer av kronor per
invånare.
Kostnad för utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/invånare, mellan åren 2013 till 2015

Kr/inv
2013
2014
2015

Finspångs
kommun
1 283
1 333
1 241

Alla
kommuner
837
809
787

Östergötlands
län
994
998
990

Varuproducerande
kommuner
845
820
837

Källa: Kolada

Kommentar
Kommunens kostnad för ekonomisk hjälp överstiger betydligt de övriga
jämförelsegrupperna. Under år 2015 har det skett en viss kostnadsminskning.
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Orsak till försörjningsstödsbehovet
2014

Arbetslös, Sjukskriven Sjuk- eller
ArbetsFöräldra- Arbetar
ing el
m
aktiv ers
hinder
ledig
otillr ers läkarintyg
sociala skäl

Språkhinder

Utan
försörj
hinder

Annat
försörj
hinder

Finspång

49

4

2

16

6

14

5

2

3

Mjölby

46

7

4

13

4

8

6

4

8

Oxelösund

64

7

4

10

3

5

1

2

4

Riket

49

10

5

11

4

5

6

3

8

Språkhinder

Utan
försörj
hinder

Annat
försörj
hinder

2015

Arbetslös, Sjukskriven Sjuk- eller
ArbetsFöräldra- Arbetar
ing el
m
aktiv ers
hinder
ledig
otillr ers läkarintyg
sociala skäl

Finspång

50

3

2

15

6

13

3

3

4

Mjölby

46

7

6

10

4

9

5

2

9

Oxelösund

69

5

3

7

4

4

2

3

3

Riket

48

10

5

11

3

5

6

3

8

Källa: Socialstyrelsen, Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd; ”Försörjningshinder för vuxna biståndsmottagare på kommunnivå under 2014-2015”.

Kommentar
Sammanställningen ovan visar tydligt att arbetslöshet i kombination med ingen eller otillräcklig inkomst är den enskilt dominerande orsaken att enskildas och hushålls behov av
ekonomisk hjälp.
Kommunen har i jämförelsen ovan en större andel biståndstagare som också arbetar. Behovet av försörjningsstöd för denna grupp hänger primärt samman med otillräckliga arbetsinkomster i förhållande till fastställd riksnorm alternativt att hushållen även om de
har en inkomst överstigande riksnorm söker ekonomisk hjälp.
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3.

Resultat

3.1.

Tydliga och uppföljningsbara mål

Kommunfullmäktige tillsatte år 2009 beredningen för Arbete och lärande. Beredningen
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till en flerårig arbetsmarknadsstrategi.
Direktiven till beredningen var att stort fokus skulle läggas på ungdomsarbetslöshet och
integration. Beredningens arbete resulterade i den arbetsmarknadsstrategin som fullmäktige senare fastställde för åren 2011-2015.
Det framgår att kommunens insatser ska inriktas på att en breddad lokal arbetsmarknad,
vilket ska förbättra möjligheten för enskilda som idag står utanför arbetsmarknaden att få
ett arbete. Ett särskilt fokus ska läggas på ungdomar och unga vuxna. I strategin betonas
att:








Enskilda ska erbjudas stöd för att mobilisera och rusta sig för arbetsmarknaden.
Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.
Insatserna ska vara individuellt utformade samt erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes förutsättningar och behov
Möjlighet till arbetsträning eller daglig verksamhet ska erbjudas dem som inte klarar de
krav som ställs på den öppna arbetsmarknaden.
För enskild som inte möter kraven på den öppna arbetsmarknaden, och som har ett behov av att utbilda sig eller vidareutbilda sig, ska kommunen erbjuda möjligheter till sammanhållen utbildning till vissa bristyrken genom den kommunala vuxenutbildningen.
Kommunen ska agera som ett föredöme när det gäller att ta tillvara människors kompetens och utvecklingsmöjligheter och verka för mångfald såväl i den egna organisationen
som på arbetsmarknaden. Inom den egna organisationen ska det finnas platser för arbetsträning och praktik.

När det specifikt gäller gruppen unga vuxna framgår att:







Kommunens studie- och yrkesvägledare ska bidra till att ungdomarna ges en verklighetsförankrad grund för egna studie- och yrkesval.
Etableringstiden på arbetsmarknaden ska förkortas. Skolan ska bedriva en utbildning som
tydlig sammanlänkar skolan med en framtida arbetsmarknad. Ungdomarna ska via skolan
rustas för arbetslivet eller fortsatta studier.
Tillsammans med näringslivet ska samverkan utvecklas för fortsatt utveckling av ortens
gymnasieskolor. Detta i syfte att skapa en naturlig koppling mellan skola och arbetsliv.
Möjlighet ska finnas till praktik och feriearbete för att ungdomar ska få erfarenheter, meriter och kontakter som förenklar ett inträde på arbetsmarknaden.
Alla kommunala verksamheter som ansvarar för att anordna praktik ska utarbeta en
kvalitetssäkringsmodell för praktiken. I den ska bland annat framgå hur uppföljning och
handledarutbildning ska genomföras.
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I sina insatser för arbetslösa ungdomar ska kommunen arbeta för att utveckla samverkan
mellan kommunen, det lokala näringslivet och utbildningsorgan i och utanför kommunen.
Fokus ska riktas till de ungdomar som saknar gymnasiekompetens. Ett särskilt fokus finns
också på att nå och fånga upp de ungdomar som inte har kontakt med arbetsförmedlingen.
Kommunen ska i sitt personalstrategiska arbete ha ett tydligt ungdomsperspektiv.

I arbetsmarknadsstrategin betonas vikten av att kommunen har en fungerande samverkan
med Arbetsförmedlingen där arbetsmarknadsrådet ska utgöra det forum och gränssnitt
där den nationella arbetsmarknadspolitiken och kommunens mål möts. Även representanter för det lokala näringslivet i kommunen ska finnas representerade i rådet.
I Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan finns ett antal resultatmål uppställda för
försörjningsstödet. Resultatmålens koppling till de i kommunen fastställda övergripande
målen och inriktningsmålen framgår nedan.
Övergripande mål
Tillväxt- och
utvecklingsperspektiv

Inriktningsmål
Finspång ska ha en
hållbar social utveckling

Verksamhetsperspektiv

Vid behov av stöd och
omsorg ska genomförandet i kommunens
verksamheter präglas
av individuell delaktighet och inflytande
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Utöver detta har kommunstyrelsen fastställt ett antal prioriterade uppdrag år 2016:


Bredda och öka kommunens utbud av KomPlus-anställningar.



Processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas förutsättningar till egen försörjning



Bredda kommunens utbud av ferie- och sommarjobb

I Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan för år 2016 innehåller följande mål och uppdrag:


Införa/utgå från försörjningsstödsenheten bedömning och kategorisering av enskildas behov
och bedömd arbetsförmåga



Starta upp ny verksamhet, en förrehabilitering, anpassad för enskilda som står långt ifrån den
ordinarie arbetsmarknaden och/eller som är sjuka



Renodla de praktiska uppdragen, det vill säga säkerställa finansieringen av dessa



Åtgärda den lokalproblematik som idag finns vid arbetsmarknadsenheten



Revidera/omarbeta dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”

Kommentar
Den av fullmäktige fastställda arbetsmarknadsstrategi gällde för åren 2011 till 2015. Avsikten var att denna strategi skulle utvärderas och med löpande femårsintervall revideras.
Någon utvärdering eller revidering av strategin har inte genomförts. Genomförda intervjuer anger att det finns en planering för genomförande av en sådan översyn, och att
denna ska omfatta samtliga kommunövergripande styrdokument som berör arbetsmarknadsenheten.
Arbetsmarknadsstrategin betonar arbetsmarknadsrådets funktion och betydelse. Granskningen visar att det idag inte finns något arbetsmarknadsråd.
Den bedömnings- och kategoriseringsmall som är framarbetad används som utgångspunkt för försörjningsstödshandläggarnas arbete och remittering av enskilda till arbetsmarknadsenheten.
En ny verksamhet inom arbetsmarknadsenheten, rehabenheten, är uppstartad.
En omarbetning av det tidigare framtagna dokumentet ”från bidrag till självförsörjning”
är påbörjad.
När det gäller de prioriterade uppdragen som kommunstyrelsen har fastställt framgår att
” begränsning av antalet och uppdragens storlek avgörs av kommundirektörens kommunledningsgrupp” Granskningen visar att uppdraget att i samarbete med Arbetsförmedlingen genomföra en processkartläggning inte har blivit hanterat. Vidare framgår av intervjuerna att det finns en oklarhet vad gäller roll- och ansvarsfördelningen när det gäller de så
kallade KomPlus-anställningarna och tillskapandet av dessa.
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3.2.

Organisation

Arbetsmarknadsenheten riktar sig till enskilda som av olika anledningar står utanför den
ordinarie arbetsmarknaden och som behöver individuellt utformade stödinsatser för att
reellt kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. I enhetens verksamhetsutbud ingår:






Träning i personlig marknadsföring
Ökade kunskaper om arbetsmarknad och studier
Praktik
Gruppverksamhet
Individuella motivationssamtal

Målsättningen är att dessa insatser ska skapa förutsättningar för den enskilde att bli självförsörjande.
Under senare delen av år 2016 har enheten kommit att förstärkas genom den inrättande
rehabiliteringsenheten.
Försörjningsstödet handläggs av en särskild grupp och funktion inom kommunen. Socialtjänstlagen anger att enskilda som inte själva kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning eller livsföring i övrigt.
Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Det ska vidare utformas så
att det stärker dennes resurser och förutsättningar att leva ett självständigt liv.
Försörjningsstödshandläggningen är en myndighetsutövning. Som utgångspunkt för
handläggarnas prövning av hjälpbehovet och beslutsfattande finns dels den riksnorm som
årligen fastställs, dels de lokalt fastställda riktlinjerna för handläggningsprocessen.
Rätten till ekonomisk hjälp är inte villkorslös. Den som ansöker om försörjningsstöd
måste, utifrån sina förutsättningar, aktivt göra vad denne kan för att så snart som möjligt
bli självförsörjande. Det innebär till exempel att den enskilde ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen, samt att på egen hand aktivt söka arbete. Om den enskilde inte är arbetsför ska läkarintyg uppvisas.
Kommunen kan, enligt socialtjänstlagen, också begära att den som får försörjningsstöd
under viss tid ska delta i anvisad praktik eller i annan kompetenshöjande verksamhet om
den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Denna praktik eller kompetenshöjande verksamhet ska syfta till att utveckla och stärka
den enskildes möjligheter att försörja sig själv. Insatsen, som förutsätter ett särskilt biståndsbeslut, ska utformas utifrån den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Kommunen ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut om kompetenshöjande
verksamhet fattas. I bokslutet för år 2015 framgår att andelen försörjningsstödstagare i
kompetenshöjande verksamhet har ökat. Utfallet år 2015 överstiger fastställt styrtal och
utfall jämfört med tidigare år.
Organisatoriskt ingår både försörjningsstödet och dess handläggare samt arbetsmarknadsenhetens olika funktioner under samma ledning av en gemensam arbetsmarknadsutvecklingschef.
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Arbetsmarknadsutvecklingschef

Arbetsmarknadsenheten
Arbetskonsulen

Arbetsledare

Praktikanskaffare

Försörjningsstöd
SYV

6,0 åa socialsekreterare
1,0 åa verksamhetsutvecklare/samordnare

Arbetsledare

För försörjningsstödshandläggning finns sammantaget sex socialsekreterare. Fyra av
dessa har en inriktning mot vuxna och ytterligare två arbetar med inriktning mot ungdomar och unga vuxna. Inom gruppen finns också en funktion som verksamhetsutvecklare/samordnare.
Vid arbetsmarknadsenheten finns 6 anställda. 3 av dessa har en arbetsledande funktion
inom enhetens tre mera praktiska verksamheter, tvätt, landskapsvård, hantverk/ snickeri.
Utöver dessa resurser finns 2 koordinatorer. En praktikanskaffare har till uppgift att hitta
platser för praktik och arbetsträning.
Den under år 2016 tillskapade rehabiliteringsavdelning riktar sig till enskilda som har en
mera komplex problematik, och som är i behov av särskilda stödinsatser innan de kan
övergå till någon av arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter.
Flertalet av de enskilda som har en pågående insatser inom arbetsmarknadsenheten har
aktualiserats av försörjningsstödshandläggare. Det finns en sedan tidigare upparbetad
rutin för hur detta remitteringsförfarande ska fungera.
En individuellt utformad genomförandeplan ska upprättas för varje enskild som har en
pågående insats vid arbetsmarknadsenheten. Genomförandeplanen ska tydliggöra målet
med insatsen. Den ligger till grund för den löpande uppföljningen av insatsen. Planen ska
även utvärderas samt revideras vid förändrade förutsättningar. I samband med utvärdering av planen ska den enskilde också göra en självskattning av hur stödinsatsen har fungerat.
Kommentar
Under år 2014 genomfördes ett omfattade arbete med att se över och dokumentera handläggningsprocesser och rutinerna för försörjningsstödshandläggningen. Detta arbete omfattade även ett tydliggörande av formerna för samspel mellan försörjningsstödet och arbetsmarknadsenheten. Arbetet resulterade i dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”, daterat februari 2015. Dokumentet har en mycket hög ambitionsnivå och beskriver
detaljerat hur olika rutiner ska tillämpas samt hur samspelet är tänkt att fungera. Bland
annat hur handläggningsprocessen ska genomföras. Dokumentet innehåller även en
struktur och metodik för kartläggning och kategorisering av orsak till försörjningsstödsbehovet, exempelvis arbetslöshet, språkhinder, eller arbetshinder av sociala skäl etcetera.
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Denna metodik tillämpas idag inom verksamheten och används idag som ett aktivt instrument och utgångspunkt för försörjningsstödshandläggarnas samspel med både Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten
Kartläggningen beskriver hur många som är inskrivna i arbetsförmedlingens olika program respektive en bedömning av enskilda arbetsförhet och närhet till den ordinarie arbetsmarknaden, ”arbetsföra i tre grupper: 1 till 3”. Grupp 1 omfattar enskilda som står
relativt nära till arbetsmarknaden, medan grupp 3 omfattar de som står längre bort från
den reella arbetsmarknaden. Den sistnämnda gruppen är den under hösten 2016 öppnade
rehabiliteringsavdelningen vid AME primärt tänkt att rikta sig emot.
I övrigt har resultatet av den genomförda översynen av försörjningsstödshandläggning av
flera olika orsaker inte kommit att införas eller tillämpas i verksamheten. Dokumentet
”Från bidrag till självförsörjning” har inte heller varit föremål för politisk behandling eller
ställningstagande.

3.3.

Ekonomi

I kommunens delårsrapport år 2016 framgår att försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten perioden januari till augusti år 2016 redovisar utfall för perioden om 18,3 mkr.
Helårsprognosen pekade på ett underskott för verksamheten uppgående till 5 mkr.

Redovisning per
2016-08-31, tkr Utfall helår 2015
AME

-38 194

Periodens
utfall

Budget 2016

Prognos
2016

Budgetavvikelse

-18 344

-32 077

-37 077

-5 000

Uppföljningen avseende försörjningsstödets kostnadsutveckling sker genom kvartalsvisa
rapporter till kommunstyrelsen. Rapporteringen innehåller även uppgift om ekonomiskt
utfall för tidigare år. I bokslutet år 2015 konstateras ett trendbrott då försörjningsstödskostnaderna minskade jämfört med året innan. Även för år 2016 har den totala kostnaden
minskat, vilket framgår nedan.
Antalet hushåll som någon gång under året har varit i behov av ekonomisk hjälp har fram
till år 2015 successivt ökat i kommunen.

Antal hushåll

2011
486

2012
530

2013
540

2014
622

2015
667

Även inflödet av nya hushåll är fortsatt högt och över tid ökande. Sammantaget ansökte
522 nya hushåll om ekonomisk hjälp under år 2016. Antalet hushåll som avslutats under
samma år har också ökat, sammantaget 293 stycken.
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Antal bidragshushåll, inflöde av nya ärenden
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2013
90
79
92
100
2014
119
96
94
149
2015
148
145
107
159
2016
142
122
115
143

Totalt
361
458
559
522

Avslutade ärenden
Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4
2013
57
50
88
54
2014
40
29
64
71
2015
69
59
65
74
2016
80
64
83
66

Totalt
249
204
267
293

Utbetalt belopp per månad (tkr)
Jan Feb Mars April Maj
2013 2 301 2 411 2 371 2 303 2 398
2014 2 268 2 263 2 404 2 407 2 380
2015 2 295 2 314 2 266 2 314 2 322
2016 2 207 2 127 2 161 2 210 2 163

Juni
2 183
2 410
2 289
2 261

Juli
2 205
2 307
2 197
1 999

Aug
2 025
2 358
2 156
2 060

Sept
2 048
2 224
1 957
2 076

Okt
2 042
2 163
1 988
1 801

Nov
2 090
2 246
2 094
1 946

Dec
2 105
2 280
2 058
1 964

Totalt
26 482
27 710
26 250
24 975

Källa: Rapport ekonomiskt bistånd, kvartal 4 2016

Som framgår av sammanställningen ovan har kommunens sammantagna kostnader för
ekonomisk hjälp minskat tre år i rad från år 2014. Kostnaderna minskade med nästan 1,3
mnkr år 2016 jämfört med utfallet år 2015.
I ekonomirapporten till kommunstyrelsen för fjärde kvartalet 2016 framgår att 94 % av
kommunens sammanlagda försörjningsstödskostnad är kopplad till riksnormen. 3 % av
kostnaden har betalats ut till ändamål ”livsföring i övrigt”, till exempel ekonomisk hjälp
till tandvård etcetera. Övriga 3% avser ekonomisk hjälp till andra ändamål.
Socialstyrelsens årliga sammanställningar av orsak till hushållens hjälpbehov visar att den
dominerande anledningen är arbetslöshet. Samtidigt framgår att mellan 12-14% av hushållen har ett arbete men samtidigt otillräckliga inkomster i förhållande till riksnormen.
ArbetsSjukskr Sjuk- eller Arb.hinder Föräldra- Arbetar Språk- Utan för- Annat försörj. Uppgift Totalt
lös läkarintyg aktivitetssoc skäl
ledig
hinder sörj. hinder
hinder saknas
ersättning
2015
350
23
15
102
44
88
22
23
27
2
696
2014
338
25
12
111
40
97
35
15
20
0
693
2013
351
24
22
75
25
76
15
13
21
2
624
2012
338
17
21
64
33
73
28
15
12
0
601
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Hushållstyper
Gift/sambo med barn
Gift/sambo utan barn
Ensam kvinna med barn
Ensam kvinna utan barn
Ensam man med barn
Ensam man utan barn

Andel
12%
3%
17%
21%
2%
45%

Källa: Rapport ekonomiskt bistånd, kvartal 4 år 2016

Kommentar
Kommunens försörjningsstödkostnader minskade år 2016 med drygt 5% jämfört med året
innan.
Arbetslöshet är den dominerande anledningen till de enskilda hushållens behov av ekonomisk hjälp. I drygt 30% av hushållen finns barn.
Ensamstående man utan barn är den enskilt största gruppen som behöver ekonomisk
hjälp. Det totala antalet ensamhushåll utan barn uppgick under första kvartalet år 2016
till 64%.

3.4.

Uppföljning och utvärdering

I den granskning som genomfördes år 2012 bedömdes att rapporteringen av verksamhetens utfall vid det då så kallade arbetsmarknadscentrum behövde utvecklas. Från politisk
nivå efterfrågades dessutom en mera utvecklad återkoppling, både generellt gällande
verksamheten som när det gäller resultat och uppnådda effekter. Den tidigare granskningen pekade också på brister gällande möjligheten till framtagande av en ändamålsenlig
statistik och underlag för rapporteringen. Det fanns därför inte någon ändamålsenlig
struktur på uppföljningen.
Kommunstyrelsens fastställda internkontrollplan omfattar inte arbetsmarknadsenhetens
verksamhet. Intern kontrollplanen har fokus på försörjningsstödet. I intern kontrollplanen ingår:


Stickprovsvisa kontroller ska genomföras två gånger per år i syfte att säkerställa att rätt
bistånd och nivån på biståndet betalas till rätt person.



Förekomst och användning av handlingsplaner i ärenden som har en pågående insats och
behov av ekonomisk hjälp. Kontrollerna ska ske genom stickprov eller uppföljning i verksamhetssystemet. Resultat av dessa kontroller ska enligt internkontrollplanen rapporteras till sektorschef.



Ett ytterligare kontrollmoment, som även ingår i den sociala myndighetsnämndens internkontrollplan, handlar om att närmare uppgift gällande antalet biståndstagare och
hushåll kvartalsvis ska rapporteras till kommunstyrelsen respektive till myndighetsnämnden.
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Rapporteringen till kommunstyrelsen sker kvartalsvis och omfattar antal hushåll och utbetalade medel. Ansvarig strateg inom sektorn ansvarar för genomförande av denna rapportering. För de övriga kontrollmomenten ska en rapportering till sektorschef ske en
gång per år.
Kommentar
Den bedömning som gjordes i granskningen år 2012 kvarstår. Det finns ett behov av att
utveckla och införa en mera utvecklad verksamhetsuppföljning när det gäller arbetsmarknadsenheten och de insatser som där genomförs. Primärt är detta nödvändigt för att de
mål och ambitionsnivåer som är fastställda ska kunna följas upp, både kvantitativt men
också för att grad av måluppfyllelse ska kunna bedömas, alltså verksamhetens uppnådda
effekter och nytta. Dessa brister innebär ytterst att kommunstyrelsen möjlighet till uppföljning och kontroll är försvagade. Kommunstyrelsen behöver säkerställa tillgång till
ändamålsenlig styrinformation.
Uppföljningen till kommunstyrelsen behöver bland annat beskriva:


Antal inskrivna vid arbetsmarknadsenheten och beläggningsgrad



Andel anvisade från Arbetsförmedlingen respektive försörjningsstödet



Antal som efter avslutad insats som gått vidare till annat arbete, studier, insatser via Arbetsförmedlingen



Genomsnittlig inskrivnings- och insatstid vid arbetsmarknadsenheten

Det pågår idag ett arbete inom arbetsmarknadsenheten med att revidera det tidigare dokumentet ”Från bidrag till självförsörjning”. Syftet är att lägga fast en arbetsmodell och
metodik som både kan fungera som en styrande och en stödjande struktur för arbetet och
samspelet mellan inblandade parter.

3.5.

Individuella handlings- och arbetsplaner

Kommunens antagna riktlinjer för biståndshandläggning anger att samtliga beslut ska
följas upp/omprövas fortlöpande eller på förekommen anledning. En grundlig uppföljning
ska göras minst 1 gång per år. Genomförandeplaner ska generellt finnas upprättade i
ärenden som har en pågående biståndsinsats. Genomförandeplanen ska dels säkerställa
att syftet med insatsen uppnås och att den enskilde får den hjälp och det stöd denne har
rätt till. Men ett annat syfte med dessa planer är att de ska ligga till grund för och möjliggöra uppföljningen.
De genomförda intervjuerna anger att genomförandeplaner finns upprättade för samtliga
som är föremål för en insats vid arbetsmarknadsenheten.

3.6.

Samarbetet och samverkan

Kommunens tidigare fastställda arbetsmarknadsstrategi betonar vikten av att kommunen
verkar för ett gott samverkansklimat. Att kommunen har en central roll när det gäller de
arbetsmarknadspolitiska insatserna som lokalt genomförs, innebär ett ansvar att verka för
att det finns forum och arenor som underlättar samarbete och som tydliggör roll- och an-
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svarsfördelningen mellan inblandade parter. Strategin betonar samverkan med det lokala
näringslivet och med inblandade myndigheter och organisationer.
Det finns på operativ nivå ett upparbetat samarbete med arbetsförmedlingen. Bland annat
genom att en försörjningsstödshandläggare en dag per vecka finns vid arbetsförmedlingen.
Utöver detta ingår Finspångs kommun tillsammans med Region Östergötland, försäkringskassan och arbetsförmedlingen i Östergötland ett samordningsförbund, som kallas
Finspångs samordningsförbund. Förbundet startades under januari år 2007 och är en
fristående juridisk person. Målgruppen för verksamheten är de som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning.
Kommentar
Som framgår tidigare gäller ett av kommunstyrelsens prioriterade uppdrag att bredda och
öka kommunens utbud av KomPlusanställningar. Det behöver tydliggöras vem/vilka som
tilldelats detta uppdrag samt mandat och resurser för genomförande av uppdraget. Vidare
behöver det tydliggöras om denna typ av anställningar enbart omfattar den verksamhet
som organisatoriskt ligger direkt under kommunstyrelsen och/eller om uppdrag omfattar
hela kommunkoncernen, alltså även de kommunala bolagen.

Mars 2017
Finspångs kommun
PwC

17 av 21
53

Granskning av arbetsmarknadsenheten

4.

Sammanfattad bedömning

Nedan redovisar vi en övergripande bedömning i förhållande till de kontrollmål som är
fastställda för granskningen
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1

Uppfylls delvis

Tydliga och uppföljningsbara mål

Motivering
Arbetsmarknadsenhetens verksamhetsplan,
som även inkluderar försörjningsstöd, innehåller ett antal fastställda resultatmål. Dessa har
en koppling till de av fullmäktige fastställda
övergripande målen och inriktningsmålen.
Tidigare fastställd arbetsmarkandsstrategi var
giltig till och med verksamhetsåret 2015. Någon utvärdering eller revidering har ej blivit
genomförd.
Granskningen visar att vissa av de prioriterade
uppdrag som kommunstyrelsen överlämnat för
genomförande under år 2016 inte har blivit
omhändertagna eller effektuerade.

Kontrollmål 2

Uppfylls delvis

Arbetsmarknadsenheten är organiserad på ett ändamålsenligt sätt

Motivering
Arbetsmarknadsenheten har under år har utvecklats genom inrättandet av rehabiliteringsenheten.
Det innebär att verksamheten numera har resurser för att ta emot enskilda som står långt
bort från den ordinarie arbetsmarknaden och
som samtidigt har stora behov av särskilda och
individuellt anpassade stödinsatser.
Enhetens roll och ansvar för breddning och
utökning av de så kallade KomPlusanställningarna behöver tydliggöras, liksom enhetens
mandat och resurser för detta.

Kontrollmål 3

Uppfylls inte

Resultat/vilken måluppfyllelse

Motivering
Granskningen visar att det finns stort behov av
utvecklingsåtgärder för att en mera utvecklad
uppföljning och utvärdering av verksamheten
ska kunna etableras.
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Idag omfattas inte arbetsmarknadsenheten av
någon strukturerad uppföljning och resultatåterkoppling till kommunstyrelsen.
Därmed saknas nödvändiga underlag och för
att kunna göra en bedömning av arbetsmarknadsenhetens förmåga att kunna erbjuda och
genomföra fungerande stödinsatser till enskilda som saknar egna inkomster och som
står långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden.
Det innebär att kommunstyrelsen saknar nödvändiga uppgifter och underlag, alltså tillräcklig styrinformation, för att kunna bedöma
verksamhetens resultat i termer av uppnådda
effekter och nytta.
Kontrollmål 4

Uppfylls

Individuella handlings- och arbetsplaner

Motivering

Kontrollmål 5

Uppfylls delvis

Samarbetet och samverkan

Motivering

Individuella handlingsplaner upprättas i de
ärenden som omfattas och ingår i arbetsmarknadsenhetens verksamhet

Flera forum för samverkan finns etablerade.
På målgruppsnivå sker samverkan inom ramen för samordningsförbundet. På lokala nivå
sker en fortlöpande samverkan med arbetsförmedlingen. I enskilda ärende med pågående
insats vid arbetsmarknadsenheten finns ett
löpande samarbete mellan försörjningsstödets
handläggare och den enskildes kontaktperson
vid arbetsmarknadsenheten.
Något arbetsmarknadsråd, som den tidigare
arbetsmarknadsstrategin bland annat betonar,
finns idag inte inrättat.

4.1.

Revisionell bedömning

Revisionsfrågan som denna granskning ska besvara är följande:


Får de som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, eller som på annat står
längre ifrån den ordinarie arbetsmarknaden, tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand?

Granskningen visar att det är inom arbetsmarknadsenheten som kommunen i huvudsak
har ett utbud av insatser där enskilda på olika sätt kan få stöd för att på sikt kunna gå vidare och klara sin försörjning och leva ett självständigt liv.
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Verksamheten bedöms idag ha kapacitet för att samtidigt kunna arbeta med 100 inskrivna. Insatsutbudet har under år 2016 utvecklats och kompletterats med en särskild
rehabiliteringsfunktion. Genom tillskapande av denna funktion kan även enskilda som i
praktiken står mycket långt borta från den ordinarie arbetsmarknaden, och som även har
ett omfattande behov av särskilda stödinsatser, tas emot inom verksamheten. Det som
samtidigt här behöver uppmärksammas är vilket utbud och fortsatta åtgärder som finns
efter att arbetsmarknadsenheten avslutat sin insats. Den tidigare arbetsmarknadsstrategin pekar på behovet av daglig verksamhet för enskilda som har behov av omfattade socialt stöd.
Ett av kommunstyrelsen prioriterade uppdrag år 2016 var att inom kommunkoncernen ta
fram så kallade KomPlusanställningar. Dessa ska erbjudas enskilda som idag av olika anledningar inte står till den ordinarie arbetsmarknadens förfogande. Uppdraget är inte
närmare antalsmässigt preciserat som ett åtagande för de olika verksamheterna eller för
de kommunala bolagen. Vidare finns en oklarhet när det gäller vem/vilka som har fått
ansvar för genomförande av uppdraget och mandat för detta. Strategisk plan och budget
år 2017 betonar fortsatt att självförsörjning och arbete åt alla är ett övergripande mål. Arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet, ska dessutom aktivt bekämpas. Det innebär
att kommunstyrelsen här behöver se till att uppdraget vad gäller plusanställningar blir
mera tydliggjort och att det omfattar hela kommunkoncernen. Kommunstyrelsen behöver
vidare säkerställa inrättandet av ett arbetsmarknadsråd. Styrelsen behöver vidare i sin
uppföljning få närmare återkoppling som beskriver hur de prioriterade uppdragen blir
hanterade inom organisationen. Mot bakgrund av arbetslöshetstal och det sedan tidigare
identifierade behovet av att sänka försörjningsstödskostnaderna gäller det även uppdraget
om genomförande av en processkartläggning av samspel med Arbetsförmedlingen.
Den uppföljning och rapportering som kommunstyrelsen idag får del av är otillräcklig för
att en bedömning ska kunna göras av uppnådda resultat och effekter i förhållande till de
mål som är fastställda. Uppföljningen idag beskriver enbart försörjningsstödets ärendevolymer och kostnader. Arbetsmarknadsenheten omfattas inte av någon motsvarande kvantitativ, och inte heller av någon kvalitativ uppföljning. Det är en stor brist som innebär att
kommunstyrelsen därmed saknar nödvändig styrinformation avseende den funktion i
kommunen där vägar ur ett bidragsberoende kan etableras. Det innebär att det saknas
underlag för att löpande kunna följa verksamhetens utveckling och resultat.

4.2.


Rekommendationer
Säkerställ fungerande former för uppföljning och utvärdering.
Det behöver utvecklas en rapportering och verksamhetsuppföljning som på ledningsnivå säkerställer tillgång till nödvändig styrinformation. Det innebär att både
kvantitativa som kvalitativa uppgifter behöver omfattas av rapporteringen.
På operativ nivå behövs motsvarande verksamhetsuppföljning för att säkerställande av ett ökat lärande och underlag för verksamhetsutveckling.
Behovet av en mera utvecklad uppföljning och utvärdering är tydligast när det gäller arbetsmarknadsenhetens insatser. Det är särskilt försvårande att det idag inte
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går, utan en omfattande manuell insats, få fram närmare uppgift om exempelvis
antal inskrivna vid enheten, hur många av dessa som har anvisats från arbetsförmedling eller försörjningsstödet. Det sker inte heller någon regelbunden uppföljning och rapportering av hur många efter avslutad insats som går vidare till arbete,
studier etcetera. Det innebär att det saknas en strukturerad uppföljning som beskriver uppnådda effekter och nytta, och därmed också underlag för ställningstagande om behov av kompletterande och fortsatta insatser efter avslut vid arbetsmarknadsenheten.


Se över mål och uppdragsbeskrivningar
Det handlar här primärt om att den tidigare fastställda arbetsmarknadsstrategin
behöver följas upp och utvärderas, vilket också enligt fullmäktiges beslut skulle
genomföras då strategin antogs. Arbetet med framtagandet av en ny strategi behöver ges hög prioritet. Särskilt mot bakgrund av att kommunens kostnader för försörjningsstöd under flera år har varit föremål för diskussion, både vad gäller orsaker till behovet av ekonomisk hjälp och vilka insatser som i realiteten behöver
komma till stånd för att kommunens kostnader ska kunna sänkas.
Det är lämpligt att inom ramen för detta arbete också överväga om kommunen behöver ta ett initiativ till att inrätta ett arbetsmarknadsråd bestående av representanter för bland annat arbetsförmedling och representanter för det lokala näringslivet i kommunen.
När det gäller det prioriterade uppdraget, att bredda och öka kommunens utbud
av KomPlusanställningar, behöver det tydliggöras till vem/vilka som uppdragen
överlämnas som ett åtagande att genomföra. Det behöver också av uppdraget
framgår hur många sådana anställningar som ska tillskapas. Även mandat samt
resurser för uppdragets genomförande behöver tydliggöras.



Se över samarbetet och samverkansformerna med Arbetsförmedlingen.
Ett annat av de prioriterade uppdragen år 2016 gäller att genomföra en processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas förutsättningar till egen försörjning. Kommunstyrelsen behöver tillse och säkerställa att en
sådan kartläggning blir genomförd.

2017-04-10

Uppdragsledare
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-04-26

2017-§ 69

Dnr: KS.2017.0347

10 (22)

Kommunrevisionens granskning av arbetsmarknadsenheten
Sammanfattning
Kommunrevisionen skriver bland annat följande:

”Kommunens revisorer har gett PwC uppdraget att genomföra en
granskning av arbetsmarknadsenheten”
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut i september.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Karolina Bransell

2019-11-18
Dnr KS.2019.0843

1 (1)

Kommunstyrelsen

Kulturstrategi för Finspångs kommun
Sammanfattning
Det här är en revidering av den kulturstrategi som antogs av kommunfullmäktige
2014. Det nya förslaget gör kulturstrategin mer konkret och tydligare i sin
struktur. Kulturstrategin ska utvärderas en gång varje mandatperiod och vi ska
varje år utvärdera våra brukares upplevelser i såväl mätningar som dialog.
Förslaget som togs fram skickades på remiss till kulturföreningar,
hembygdsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar i Finspång, de
politiska partierna, Region Östergötland samt de övriga kommunerna i
Östergötland.
Konkreta förslag kom in från tre föreningar och ytterligare tre hade inget att
erinra. Remissvaren har gåtts igenom och vissa kompletteringar av texten har
gjorts.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att anta den reviderade kulturstrategin.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Utkast till kulturstrategi
för Finspångs kommun
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Inledning
Finspångs som ort och Finspångs kommun som organisation har under de
senaste åren tydlig flyttat fram positionerna i kulturverksamheternas
utveckling samt i kulturutbudet till medborgarna. Finspångs kommun är
idag en tydligt proaktiv aktör som tar plats regionalt och nationellt på den
kulturella arenan.
Syftet med strategin är att bidra till vår vision av Finspång som en attraktiv
och innovativ ort, i vilken kulturlivet utgör en viktig del.
Kulturstrategin är tydlig i sin målgruppsorientering mot barn och unga
samtidigt som den visar att kulturen ska vara tillgänglig för alla medborgare
oavsett ålder, kön och etnicitet.
I utveckling av Finspång som ort så pekar tydligt strategin på kulturen som
en viktig faktor för att skapa ett samhälles fysiska gestaltning men även
kulturens roll i utvecklingen av mötesplatser och ytor för samtal som kan
främja demokrati och delaktighet. Vi gör detta genom samverkan med
lokala/regionala/internationella samarbetspartners, näringsliv, föreningar
och institutioner.
Vi vill att:


Kulturen ska vara en kraft för alla individer som bor i Finspång
liksom en attraktionskraft för de som upplever orten genom besök.



Kulturen ska vara en sammanhållande och förenande kraft samtidigt
som den får människor att tänka nytt och reagera.



Kulturen ska vara en viktig traditionsbärare liksom en ständig källa
till förnyelse och utveckling.



Kulturen ska vara en viktig del i det livslånga lärandet samtidigt som
den är en central del av ett fritids- och nöjesutbudet.

.
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Samverkan och tydlighet
 Finspångs kommun är idag aktiv i att ansöka om medel från olika
organisationer och myndigheter men vi ska bli ännu mer proaktiva.
 Samverkan mellan olika kulturaktörer ska främjas genom
organiseringen av en tydlig struktur inom förvaltningen, så att
medborgare, föreningar och kulturutövare enkelt kan få råd, stöd och
information.
 Finspångs kommun arbetar uppsökande gentemot medborgare i alla
åldrar och de olika kulturformernas aktörer, för att stimulera de
uttryck som finns och väcka intresse för nya uttrycksformer samt
samverka med dessa.
 Kulturhuset är ett nav och en central plats för både barn, ungdomars
och vuxnas eget skapande. Dessa scener ska fortsätta utvecklas och
stärkas för att fortsatt spela en stor roll i det publika kultur- och
nöjesutbudet för Finspångs medborgare.
 Kulturen ska bli en tydligare del i marknadsföring av Finspång som
en attraktiv ort.
 Finspångs kommun ska bli bättre på att nyttja regionala
aktiviteter/program/tjänster så att det regionala utbudet i ännu större
utsträckning når Finspångs medborgare.
 Finspångs kommun ska vara drivande i att utveckla digitaliseringen
inom utbudet av de tjänster som vi tillhandahåller.

Kulturarv
 Vi ska arbeta för att stimulera till samverkan mellan kommunens
skolor och föreningar som arbetar för bevarandet av kommunens
kulturarv såsom museer och hembygdsföreningar.
 Finspångs kommuns kulturarv ska löpande inventeras och kunna vid
behov exponeras och tillgängligöras för våra medborgare.
 Kulturverksamheterna och kulturarvet i Finspång ska fortsatt vara en
naturlig del av Finspångs som besöksmål och destination.

Kultur för barn och unga
 Vid varje skola och förskola finns det ett kulturombud som fungerar
som en kontaktlänk mellan olika kulturaktörer/föreningar,
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förvaltningen och skolan. Detta arbetet ska fortsätta utvecklas och
ständigt förbättras.
 Alla barn som bor i kommunen ska ha möjlighet att delta i
kultursskolans verksamhet, oavsett kön, bostadsort eller skola.
Marknadsföringen vid de skolor där få elever deltar i kulturskolans
verksamhet ska intensifieras. Yngre elever ska kunna delta
kultursskolans verksamhet inom skoldagens ram.
 Nya trender inom barn och ungdomskulturen ska särskilt bevakas så
att kulturverksamheten är i ständig utveckling.
 Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska särskilt
uppmärksammas vad gäller möjligheter till kulturupplevelser av
olika slag.
 Kommunen ska stödja och uppmärksamma de satsningar och
kulturprojekt som finns på olika skolor. Vi ska också utveckla och
driva estetiska lärprocesser i grundskolan.
 Kulturskolans verksamhet ska utvecklas med fler konstformer för att
attrahera en ännu bredare målgrupp.

Kultur för äldre
 Vid varje kommunalt boende/verksamhet ska det finnas ett
kulturombud som fungerar som en kontaktlänk mellan olika
kulturaktörer/föreningar, förvaltningen och verksamheten. De olika
formerna av kultur som erbjuds ska utvecklas i dialog mellan
verksamheten och kunderna/brukarna för att vara tillgänglig för alla
och kunna målgruppsanpassas.

Musik och scenkonst
 Det är viktigt att den orkester- och körverksamhet som finns i
Finspång tillgängliggörs för flera och uppmuntras av Finspångs
kommun.
 Det är viktigt att den lokala musikscenen inom alla olika genrer
fortsatt stöds på olika sätt av Finspångs kommun.
 Lokal scenkonst som t.ex. teater, drama, dans, nycirkus, musikteater
etc. ska uppmuntras av Finspångs kommun med syfte att göra detta
tillgängligt för flera.
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Bibliotek och folkbildning
 Alla Finspångs elever ska ha tillgång till likvärdiga skolbibliotek
som omfattar skönlitteratur, facklitteratur och informationsteknik.
Till skolbiblioteken ska knytas personal med relevant kompetens
och utbildning.
 Finspångs kommunbibliotek ska genom samarbete med skolor och
förskolor verka för att elever får läsintresse, samt stödja lärare när
det gäller läsfrämjande och språkutvecklande metoder och
informationssökning.
 Vid fördelning av kommunbibliotekets resurser ska verksamheten
för barn och unga prioriteras.
 Finspångs bibliotek ska initiera skönlitterära nätverk som jobbar för
att skapa fler arenor med möjlighet till litterära möten samt främja
eget skapande inom skönlitteraturens alla fält.
 Finspångs bibliotek främjar digital delaktighet och verkar för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Konstformer
 Finspångs kommun ska följa den så kallade enprocentsregeln för
konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation och ombyggnationer av
större mått. Detta ska finnas med i hela processen och
systematiseras.
 På Finspångs gator och torg ska vi fortsatt utveckla ytor och scener
där aktörer som är kulturellt verksamma kan erbjudas möjligheter att
visa upp frukten av sitt arbete.
 Kulturen ska bli en naturlig del av stadsutvecklingen och konsulteras
i framtagandet av nya områden vid exempelvis namngivning.
 Den kommunalt ägda konsten ska vara väl dokumenterad, tillgänglig
och synliggjord i olika former.
 Rejmyres lokala kulturliv ska fortsatt stödjas och utvecklingen av
platsen ska fortsätta.
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Uppföljning av kulturstrategin
 Strategin följs upp eller utvärderas en gång varje mandatperiod.
 Vi ska varje år mäta våra brukares upplevelser i all vår
kulturverksamhet. Dessa mätningar anpassas efter de olika
målgrupper som vi har. Vi ska också varje år föra dialog med de
som inte använder våra kulturverksamheter.

66

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2020-01-22

2020-§ 24

Dnr:

49 (50)

Kulturstrategi för Finspångs kommun
Sammanfattning
Det här är en revidering av den kulturstrategi som antogs av kommunfullmäktige
2014. Det nya förslaget gör kulturstrategin mer konkret och tydligare i sin
struktur. Kulturstrategin ska utvärderas en gång varje mandatperiod och vi ska
varje år utvärdera våra brukares upplevelser i såväl mätningar som dialog.
Förslaget som togs fram skickades på remiss till kulturföreningar,
hembygdsföreningar, pensionärs- och handikappföreningar i Finspång, de
politiska partierna, Region Östergötland samt de övriga kommunerna i
Östergötland.
Konkreta förslag kom in från tre föreningar och ytterligare tre hade inget att
erinra. Remissvaren har gåtts igenom och vissa kompletteringar av texten har
gjorts.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta den reviderade kulturstrategin
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-12-16
Dnr KS.2019.1250

Eva Möller

1 (1)

Kommunstyrelsen

Policy för flaggning
Sammanfattning
I Finspångs kommun finns ett tidigare taget beslut gällande flaggning vid nationella
minoriteters helgdagar. Förvaltningen förslog kommunstyrelsen, 2018-10-15 § 348
att revidera tidigare taget beslut avseende två punkter. Kommunstyrelsen beslutade
att återremittera ärendet med motiveringen att ta fram en policy för flaggning.
Förslag på policy är nu framtagen och gäller flaggning för alla allmänna flaggdagar,
Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar. Utöver detta gäller
policyn också för flaggning vid anställds bortgång.
Utöver dagar för flaggning hanterar policyn också tider samt inköp kopplat till
flaggningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa policy för flaggning
2. Att policyn ersätter tidigare taget beslut avseende flaggning vid nationella
minoriteters helgdagar, KS 2015-02-02 § 52.
3. Att ta till protokollet att återremissen från kommunstyrelsen 2018-10-15
§ 348 är hanterad.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Policy för flaggning
Sammanfattning
I Finspångs kommun finns ett tidigare taget beslut gällande flaggning vid
nationella minoriteters helgdagar. Förvaltningen förslog kommunstyrelsen,
2018-10-15 § 348 att revidera tidigare taget beslut avseende två punkter.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att ta
fram en policy för flaggning.
Förslag på policy är nu framtagen och gäller flaggning för alla allmänna
flaggdagar, Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar. Utöver
detta gäller policyn också för flaggning vid anställds bortgång.
Utöver dagar för flaggning hanterar policyn också tider samt inköp kopplat till
flaggningen.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa policy för flaggning
2. Att policyn ersätter tidigare taget beslut avseende flaggning vid nationella
minoriteters helgdagar, KS 2015-02-02 § 52
3. Att ta till protokollet att återremissen från kommunstyrelsen 2018-10-15
§ 348 är hanterad
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Policy för flaggning
Kommunhuset och Bergslagsbron

2020-01-23
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KOMMUNHUSET OCH BERGSLAGSBRON

Policy för flaggning

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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POLICY

FÖR

FLAGGNING

Förord
Denna policy ersätter tidigare fattat beslut avseende flaggning vid nationella minoriteters
helgdagar, KS 2015-02-02 §52.
Av kansliavdelningen utsedd utförare ansvarar för flaggningen alla allmänna flaggdagar,
Europadagen och de nationella minoriteternas nationaldagar och hanterar detta utan särskild
beställning. I övrigt ansvarar kansliavdelningen för att hos av kansliavdelningen utsedd
utförare beställa flaggning.

Flaggdagar
Allmänna flaggdagar
Datum

Orsak

Flaggor

01-jan
28-jan
12-mar

Nyårsdagen
Kungens namnsdag
Kronprinsessans namnsdag
Påskdagen
Kungens födelsedag
Första maj
Pingstdagen
Nationaldagen
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
Drottningens namnsdag
Val till riksdagen
FN-dagen
Gustav Adolfsdagen
Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

30-apr
01-maj
06-jun
14-jul
08-aug
24-okt
06-nov
10-dec
23-dec
25-dec

Bron 2 FN + 2 svenska+ 1 förvaltningstorgets scen
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska

Nationella minoriteters helgdagar
Datum

Orsak

Flaggor

27-jan
06-feb
24-feb
08-apr
15-jul
06-dec

Förintelsedagen
Samernas nationaldag
Sverigefinnarnas dag
Romernas dag
Tornedalingarnas dag
Finlands självständighetsdag

Bron 2 FN-flaggor+ 2 svenska
Bron 2 samiska + 2 svenska
Bron 2 sverigefinska + 2 svenska
Bron 2 romska + 2 svenska
Bron 2 Tornedalen + 2 svenska
Bron 2 finska + 2 svenska

Övriga flaggdagar
Datum

Orsak

Flaggor

09-maj
juni

Europadagen/EU-dagen
Skolavslutning

Bron 2 EU + 2 svenska+ 1 förvaltningstorgets scen
4 bron + 1 förvaltningstorgets scen svenska
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FÖR

FLAGGNING

Övrig flaggning
Kommunen kan också flagga vid särskilda händelser, till exempel vid vänortsbesök.
Även företag och organisationer har möjlighet att flagga på Bergslagsbron vid större event i
Finspång. Kostnaden för denna flaggning faktureras företaget/organisationen. Ansökan om
flaggning ska vara kommunen tillhanda senast fyra veckor före eventet.
Beslut om övrig flaggning fattas enligt kommunstyrelsens gällande delegationsordning. I
särskilda fall kan synpunkter inhämtas från kommunstyrelsens presidium som underlag för
beslutet. Vilka flaggor som får användas ska framgå av delegationsbeslutet.
Kansliavdelningen beställer övrig flaggning hos av kansliavdelningen utsedd utförare.
Flaggning med kommunflagga får endast ske när kommunen själv är medarrangör.

Tid för flaggning
Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan
klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under
hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.
https://nationaldagen.se › start › flaggan › flaggningstider

Flaggning på halv stång
Flaggning på halv stång, vid scenen på förvaltningstorget, sker på begravningsdagen för
anställda och förtroendevalda som avlidit. Detta görs efter anmälan till kansliavdelningen från
den berörda arbetsplatsen respektive gruppledaren. Flaggan hissas på halv stång på morgonen.
Vid begravningsaktens slut ska flaggan i topp varefter den halas och tas ner. Vid flaggning på
halv stång på fristående flaggstång ska flaggan vara hissad till 2/3 av stångens höjd.

Inköp av flaggor
Kansliavdelningen köper in flaggor och förser av kansliavdelningen utsedd utförare med
dessa.
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Kommunstyrelsen

Åtgärder på bandyplanen på Arena Grosvad
Bakgrund
Bandyplanen på Arena Grosvad är byggd på en före detta kommunal avfallsdeponi.
Detta medför bland annat i att planen har kraftiga sättningar i marken, främst i den
nordvästra delen. Sättningarna gör att isen får stora sprickor samt fryser ojämnt.
Detta medför skaderisk för spelare, domare och andra som använder isbanan.
Domare har vi flera tillfällen avbrutit matcher på grund av för stor skaderisk. Vidare
betyder den ojämna isbädden att isen har olika tjocklek och att planen ”går i vågor”
vilket skapar ett bristfälligt underlag för bandyspel och svårigheter att tillverka och
underhålla en acceptabel iskvalitet. Dessutom medför detta en förhöjd
energikostnad då de tjockare partierna på isen isolerar kylanläggningens rörsystem
som gör att effekten av kylsystemet inte når upp till optimal effekt.
Frågan om bandyplanens skick och funktionalitet har varit föremål för diskussioner
under många år. Olika alternativ har utretts utan att någon slutgiltig lösning har
genomförts. Behovet av åtgärder behövs nu relativt akut. Samtidigt innebär sådana
åtgärder ingen långsiktig lösning för bandyns behov och planens funktionalitet sett
ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också viktigt att poängtera att planen inte bara
används för bandyidrotten utan också är en samlingsplats för barn- och ungdomar
samt övrig allmänhet för att utöva skridskoåkning.
Bedömning av åtgärder på kort sikt
I det korta perspektivet behöver renoveringsåtgärder ske på planen som säkerställer
en förbättrad iskvalitet och bättre funktionalitet i kylsystemets förmåga att skapa is
med rimlig energiåtgång. Detta kan ske genom att åtgärda de 4 större svackor som
idag gör isen vågig och svårfrusen. Åtgärden innebär att lyfta kylrör och genomföra
markarbeten genom att lägga i så kallad ”lättfyllnad” (typ lecamaterial) för att göra
bädden jämnare och på detta sätt förbättra planens användbarhet och möjlighet till
att frysa hållbarare islager.
Uppskattad kostnad för denna renoveringsåtgärd uppgår till cirka 1 100 000 kronor
(se bifogade kalkyl). Bedömningen är att en sådan åtgärd kan ha en livslängd på
minst 5 år. Förvaltningen är medveten om att detta inte är den optimala lösning
som bandyklubben önskar sig men att det i rådande ekonomiska läge för
kommunen är en lösning som ändå kan anses vara rimligt sätt att hantera den akuta
situationen för denna viktiga fritids- och idrottsanläggning. Arbetet med

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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renoveringen kan utföras efter den nuvarande säsongens slut och vara färdig till
kommande vintersäsong.
Bedömning av behov av och önskemål om åtgärder på lång sikt
Ett mer långsiktigt perspektiv på frågan aktualiserar flera perspektiv. Ytterst handlar
det om vinteridrottens framtid med hänsyn tagen till pågående och kommande
klimatförändringar. Även om man genomför ytterligare förbättringar på isbädden –
på befintlig eller ny plats – kommer de högre temperaturer och mildare vintrar som
kan förutses att innebära svårigheter och höga kostnader för att anlägga is.
Detsamma gäller också möjligheten att tillverka och underhålla snötäcke.
Det handlar alltså inte bara om planens användning för bandy och allmän åkning
utan också om möjligheten till konstsnö för skidåkning.
Ett starkt önskemål från bandyklubben har under lång tid varit att uppföra en
bandyhall, endera i form av ett traditionellt hallbygge eller genom en så kallad
”AirDome”. Det sistnämnda är en form av gigantiskt tält som används till att skapa
en halliknande lösning. En sådan lösning innebär att klimatpåverkan inte får samma
konsekvenser jämfört med att tillverka is och snö under bar himmel.
Kostnaderna för sådana lösningar handlar om stora summor och svåra avväganden
utifrån såväl behovet av helt ny bandybädd, hallösning, eventuell omlokalisering av
planen jämfört med idag, driftskostnader och intäkter, infrastruktur för
energianvändning och energidistribution inom området men även behovet av ny
detaljplan etc. Vidare bör en sådan lösning omfatta inte bara bandy och skridskois
utan även kombineras med att möjliggöra annan typ av idrott och aktiviteter såväl
vinter- som sommartid. Vi närmar oss då att en långsiktighet handlar om att lyfta
frågan och därmed också blicken till att handla om att utveckla Arena Grosvad med
vad man skulle kunna benämna som en ny ”Multihall/Multiarena”.
I budget för 2019 finns redan ett prioriterat uppdrag som handlar om just
bandyplanens framtid. Förvaltningen vill därför föreslå att detta uppdrag förlängs
och omvandlas till ett uppdrag att under de kommande två åren utreda
förutsättningarna, kostnaderna och möjliga intäkter för en sådan mer omfattande
långsiktig lösning som beskrivs ovan. Det handlar alltså om en lösning som inte
bara svarar mot bandyns behov och önskemål. I uppdraget behöver också
möjligheten till samverkan med andra kommuner undersökas då samma problem
för vinteridrott finns på andra ställen.
Förvaltningen anser att det är angeläget att frågan kan belysas och bedömas utifrån
ett hållbart och långsiktigt perspektiv som också bidrar till att utveckla och stärka
Arena Grosvad för framtiden. Detta ligger också inom den utvecklingsambition
som satts upp för Finspång genom tillväxtmålet om ”30/35” där ett av
fokusområdena för framgång är att ”Finspång ska vara ett nationellt besöksmål för
aktiv fritid”.
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Att inte se över förutsättningarna för att åstadkomma en helhetslösning riskerar
annars att denna fråga ständigt återkommer och aldrig kan ges ett avslut. Risken är
då också uppenbar att vi alltid kommer att ”lappa och laga” på ett sätt som blir än
mer kostsamt samtidigt som det inte löser frågan om hur vi hanterar mildare
vintrars påverkan på möjligheten att utöva traditionella vinteraktiviteter. Man skulle
kunna formulera det som att en ”kall hand” läggs över hela arenan.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
1. Att bevilja förvaltningen 1 100 000 kronor för renoveringsinvestering i
befintlig bandyplan på Arena Grosvad enligt beskrivning ovan. Finansiering
föreslås ske genom ramen för investeringsmedel för offentliga miljöer.
2. Att förlänga och förändra pågående prioriterade uppdrag angående
bandyplanen till att uppdra åt förvaltningen ”att under 2020-2021
genomföra en samlad utredning av förutsättningarna för en långsiktig
lösning för bland annat vinteridrott genom en eventuell ”Multiarena” på
Arena Grosvad.”
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Kalkyl för åtgärder på bandyplanen Arena Grosvad

Maskinarbeten/ Markarbeten

530 000 kronor

Bortforsling av grus ovanför kylrör
Lyft av kylrör
Urgrävning av svackor
Fyllning med leka-sten samt bärlager
Armeringsmattor för fixering av kylrör
Återställning av kylrör samt bädd

Transporter

270 000 kronor

Miljö-prover
Lastbilstransporter till Norrköping för deponi
Transporter av material
Deponi

300 000 kronor

Avgifter
_________________________________________________
Summa
1 100 000 kronor
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Åtgärder på bandyplanen på Arena Grosvad
Sammanfattning
Bakgrund
Bandyplanen på Arena Grosvad är byggd på en före detta kommunal
avfallsdeponi. Detta medför bland annat i att planen har kraftiga sättningar i
marken, främst i den nordvästra delen. Sättningarna gör att isen får stora sprickor
samt fryser ojämnt. Detta medför skaderisk för spelare, domare och andra som
använder isbanan. Domare har vi flera tillfällen avbrutit matcher på grund av för
stor skaderisk. Vidare betyder den ojämna isbädden att isen har olika tjocklek
och att planen ”går i vågor” vilket skapar ett bristfälligt underlag för bandyspel
och svårigheter att tillverka och underhålla en acceptabel iskvalitet. Dessutom
medför detta en förhöjd energikostnad då de tjockare partierna på isen isolerar
kylanläggningens rörsystem som gör att effekten av kylsystemet inte når upp till
optimal effekt.
Frågan om bandyplanens skick och funktionalitet har varit föremål för
diskussioner under många år. Olika alternativ har utretts utan att någon slutgiltig
lösning har genomförts. Behovet av åtgärder behövs nu relativt akut. Samtidigt
innebär sådana åtgärder ingen långsiktig lösning för bandyns behov och planens
funktionalitet sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är också viktigt att poängtera
att planen inte bara används för bandyidrotten utan också är en samlingsplats för
barn- och ungdomar samt övrig allmänhet för att utöva skridskoåkning.
Bedömning av åtgärder på kort sikt
I det korta perspektivet behöver renoveringsåtgärder ske på planen som
säkerställer en förbättrad iskvalitet och bättre funktionalitet i kylsystemets
förmåga att skapa is med rimlig energiåtgång. Detta kan ske genom att åtgärda
de 4 större svackor som idag gör isen vågig och svårfrusen. Åtgärden innebär att
lyfta kylrör och genomföra markarbeten genom att lägga i så kallad ”lättfyllnad”
(typ lecamaterial) för att göra bädden jämnare och på detta sätt förbättra planens
användbarhet och möjlighet till att frysa hållbarare islager.
Uppskattad kostnad för denna renoveringsåtgärd uppgår till cirka 1 100 000
kronor (se bifogade kalkyl). Bedömningen är att en sådan åtgärd kan ha en
livslängd på minst 5 år. Förvaltningen är medveten om att detta inte är den
optimala lösning som bandyklubben önskar sig men att det i rådande ekonomiska
läge för kommunen är en lösning som ändå kan anses vara rimligt sätt att hantera
den akuta situationen för denna viktiga fritids- och idrottsanläggning. Arbetet
med renoveringen kan utföras efter den nuvarande säsongens slut och vara färdig
till kommande vintersäsong.
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Bedömning av behov av och önskemål om åtgärder på lång sikt
Ett mer långsiktigt perspektiv på frågan aktualiserar flera perspektiv. Ytterst
handlar det om vinteridrottens framtid med hänsyn tagen till pågående och
kommande klimatförändringar. Även om man genomför ytterligare förbättringar
på isbädden – på befintlig eller ny plats – kommer de högre temperaturer och
mildare vintrar som kan förutses att innebära svårigheter och höga kostnader för
att anlägga is. Detsamma gäller också möjligheten att tillverka och underhålla
snötäcke.
Det handlar alltså inte bara om planens användning för bandy och allmän åkning
utan också om möjligheten till konstsnö för skidåkning.
Ett starkt önskemål från bandyklubben har under lång tid varit att uppföra en
bandyhall, endera i form av ett traditionellt hallbygge eller genom en så kallad
”AirDome”. Det sistnämnda är en form av gigantiskt tält som används till att
skapa en halliknande lösning. En sådan lösning innebär att klimatpåverkan inte
får samma konsekvenser jämfört med att tillverka is och snö under bar himmel.
Kostnaderna för sådana lösningar handlar om stora summor och svåra
avväganden utifrån såväl behovet av helt ny bandybädd, hallösning, eventuell
omlokalisering av planen jämfört med idag, driftskostnader och intäkter,
infrastruktur för energianvändning och energidistribution inom området men
även behovet av ny detaljplan etc. Vidare bör en sådan lösning omfatta inte bara
bandy och skridskois utan även kombineras med att möjliggöra annan typ av
idrott och aktiviteter såväl vinter- som sommartid. Vi närmar oss då att en
långsiktighet handlar om att lyfta frågan och därmed också blicken till att handla
om att utveckla Arena Grosvad med vad man skulle kunna benämna som en ny
”Multihall/Multiarena”.
I budget för 2019 finns redan ett prioriterat uppdrag som handlar om just
bandyplanens framtid. Förvaltningen vill därför föreslå att detta uppdrag förlängs
och omvandlas till ett uppdrag att under de kommande två åren utreda
förutsättningarna, kostnaderna och möjliga intäkter för en sådan mer omfattande
långsiktig lösning som beskrivs ovan. Det handlar alltså om en lösning som inte
bara svarar mot bandyns behov och önskemål. I uppdraget behöver också
möjligheten till samverkan med andra kommuner undersökas då samma problem
för vinteridrott finns på andra ställen.
Förvaltningen anser att det är angeläget att frågan kan belysas och bedömas
utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv som också bidrar till att utveckla
och stärka Arena Grosvad för framtiden. Detta ligger också inom den
utvecklingsambition som satts upp för Finspång genom tillväxtmålet om ”30/35”
där ett av fokusområdena för framgång är att ”Finspång ska vara ett nationellt
besöksmål för aktiv fritid”.
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Att inte se över förutsättningarna för att åstadkomma en helhetslösning riskerar
annars att denna fråga ständigt återkommer och aldrig kan ges ett avslut. Risken
är då också uppenbar att vi alltid kommer att ”lappa och laga” på ett sätt som blir
än mer kostsamt samtidigt som det inte löser frågan om hur vi hanterar mildare
vintrars påverkan på möjligheten att utöva traditionella vinteraktiviteter. Man
skulle kunna formulera det som att en ”kall hand” läggs över hela arenan.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att bevilja förvaltningen 1 100 000 kronor för renoveringsinvestering i
befintlig bandyplan på Arena Grosvad enligt beskrivning ovan.
Finansiering föreslås ske genom ramen för investeringsmedel för
offentliga miljöer.
2. Att förlänga och förändra pågående prioriterade uppdrag angående
bandyplanen till att uppdra åt förvaltningen ”att under 2020-2021
genomföra en samlad utredning av förutsättningarna för en långsiktig
lösning för bland annat vinteridrott genom en eventuell ”Multiarena” på
Arena Grosvad.”

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Rapport Medborgarundersökning 2019
Förvaltningen överlämnar härmed den sammanfattande rapporten av 2019 års
medborgarunderökning för fortsatt politisk beredning. En del av resultaten
rapporteras också vid årsbokslutet.
I detta läge finns inte något förslag till beslut om hur det fortsatta arbetet ska
prioriteras, utan handlingen får ses som en första information till
kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
1. Att ta informationen till protokollet

Bilagor: SCB Medborgarundersökning 2019 för Finspångs kommun
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Rapport Medborgarundersökning 2019
Sammanfattning
Förvaltningen överlämnar den sammanfattande rapporten av 2019 års
medborgarunderökning för fortsatt politisk beredning. En del av resultaten
rapporteras också vid årsbokslutet.
I detta läge finns inte något förslag till beslut om hur det fortsatta arbetet
ska prioriteras, utan handlingen får ses som en första information till
kommunstyrelsen.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ta informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Arbetsgivardelegationen

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan
Sammanfattning
Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att Finspångs
kommun har en god försörjning av personal och kompetens för sina verksamheter
framåt. Den demografiska prognosen för landet och för Finspångs kommun visar
att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett ökat behov av kommunala
verksamheter främst inom utbildning och äldreomsorg. Samtidigt saknas den
arbetskraft som skulle krävas för att täcka behovet.
För att möta utmaningarna behöver Finspångs kommun prioritera följande
åtgärder:


Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.



Bredda rekryteringen.



Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering minska
behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering.



Visa på karriärmöjligheter.
Genom att tillämpa Sveriges kommuner och regioners nio strategier för att
möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda nuvarande
bristområden och möta kommande personal- och kompetensbehov.

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan är hanterad i
arbetsgivardelegation 2019-12-19.
Förslag till beslut
Arbetsgivardelegationen föreslår kommunstyrelsen
1. Att fastställa personal- och kompetensförsörjningsplanen
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Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan
Sammanfattning
Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att
Finspångs kommun har en god försörjning av personal och kompetens för sina
verksamheter framåt. Den demografiska prognosen för landet och för Finspångs
kommun visar att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett ökat behov av
kommunala verksamheter främst inom utbildning och äldreomsorg. Samtidigt
saknas den arbetskraft som skulle krävas för att täcka behovet.
För att möta utmaningarna behöver Finspångs kommun prioritera följande
åtgärder:


Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.



Bredda rekryteringen.



Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering minska
behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering.



Visa på karriärmöjligheter.
Genom att tillämpa Sveriges kommuner och landstings nio strategier för
att möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda
nuvarande bristområden och möta kommande personal- och
kompetensbehov.

Förslag till personal- och kompetensförsörjningsplan är hanterad i
arbetsgivardelegation 2019-12-19.
Arbetsgivardelegationens förslag till beslut nästa möte
1. att fastställa personal- och kompetensförsörjningsplanen

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Sammanfattning
Personal- och kompetensförsörjningsplanen syftar till att säkerställa att
Finspångs kommun har en god försörjning av personal och kompetens för
sina verksamheter framåt. Den demografiska prognosen för landet och för
Finspångs kommun visar att antalet barn och äldre ökar, vilket innebär ett
ökat behov av kommunala verksamheter främst inom utbildning och
äldreomsorg. Samtidigt saknas den arbetskraft som skulle krävas för att
täcka behovet.
Genom att bland annat tillämpa Sveriges kommuner och regioners nio
strategier för att möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun
förbättra sig inom aktuella bristområden och förbereda inför kommande
behov av personal och kompetens. För att möta utmaningarna behöver
Finspångs kommun prioritera följande åtgärder:


Säkerställa att rätt grundbemanning finns i verksamheterna.
Finspångs kommun behöver alltid sträva efter att bemanna med rätt
kompetens på rätt tid och på rätt plats. Genom att tillgodose rätt
grundbemanning minskar behovet av visstidsanställda till förmån för
högre andel tillsvidareanställda.



Bredda rekryteringen. Finspångs kommun behöver stärka sin
förmåga att ta tillvara på arbetskraft externt. Genom att bredda
rekryteringen skapas fler vägar in till arbete i kommunen, bland
annat via praktik. Dessa personer ska sedan fortsätta till andra
tjänster inom kommunen i takt med att deras kompetens byggs på,
bland annat genom interna utbildningar.



Utnyttja tekniken. Finspångs kommun kan genom effektivisering
minska behovet av arbetskraft med hjälp av digitalisering. För att
skapa goda förutsättningar för de förändringar digitaliseringen
innebär, behöver cheferna som ska leda arbetet kompetens inom
förändringsledning.



Visa på karriärmöjligheter. Finspångs kommun behöver genomföra
interna kompetensutvecklingsinsatser och skapa karriärvägar för att
behålla personal. Genom internt anordnade eller samordnade
utbildningsinsatser kan kompetensen höjas och även styras till de
kunskapsområden som verksamheterna har behov av.

Genom att tillämpa Sveriges kommuner och regioners nio strategier för att
möta rekryteringsutmaningen kan Finspångs kommun åtgärda nuvarande
bristområden och möta kommande personal- och kompetensbehov.
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1 Inledning
Mål
Finspångs övergripande vision och mål lyder ”Finspång är den attraktiva kommunen i en
spännande region där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och
nytänkande.”
Utgångspunkten för strategisk plan är FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. I
strategisk plan 2020-2023 och budget 2020 beskrivs Finspångs kommuns strategiska
inriktning och 10 fokusområden där ett av dem är fokus på medarbetarna – vår viktigaste
resurs.
Finspångs kommun har som vision att Finspång ska ha 30 000 invånare till år 2035.
Kommunen behöver ta i beaktande vad det skulle innebära för personal- och
kompetensförsörjningen om vi når visionen.
Finspångs kommun måste ha en god försörjning av både personal och kompetens för att
kunna genomföra sina åtaganden som kommun. Genom en god personal- och
kompetensförsörjning bidrar kommunen som arbetsgivare till de övergripande målen. För att
vara en attraktiv boendekommun behöver Finspång ha attraktiva möjligheter till arbete. Att
kommunen som helhet lever upp till målen underlättar också arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen eftersom fler personer kommer att finnas tillgängliga.
Syfte och avgränsning
Syftet med planen är att säkerställa att Finspångs kommun klarar sin försörjning av personal
och kompetens. Personal- och kompetensförsörjningsplanen ska omfatta skillnaden mellan
nuläge och önskat läge på en övergripande nivå. Detta innebär att planen avgränsas till de
utmaningar som sektorerna har gemensamt. De utmaningar som är specifika för de olika
sektorerna ska hanteras inom respektive sektorer. Sektorerna ska själva ta fram åtgärder för att
säkerställa att personal- och kompetensförsörjningsplanen efterföljs.
Nuläget kommer att identifieras genom en beskrivning av nuvarande bemanning, kompetens,
personalomsättning och omvärldsfaktorer. Tidsperspektivet för personal- och
kompetensförsörjningsplanen är tio år med årliga avstämningar av hur väl kommunen når
målen. I denna plan har uppskattningen av bemanningsbehovet baserats på kommunens egna
befolkningsframskrivningar. Med all prognostisering finns det en osäkerhet som blir större ju
längre fram i tiden prognosen sträcker sig. Detta innebär att planen kan komma att revideras
under dessa 10 år om utfallet skiljer sig avsevärt från prognosen eller om andra oförutsägbara
omständigheter uppstår. De antaganden som görs påverkas också av politiska beslut.

2 Befolkningsutveckling
För att göra en uppskattning av Finspångs kommuns behov framåt behöver hänsyn tas till
befolkningsutvecklingen i Sverige.
Sveriges befolkningsutveckling
Prognosen för Sveriges befolkning baseras på uppskattningar om hur många som kommer att
födas och dö samt hur många som kommer att flytta in och flytta ut ur Sverige.
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År 2017 passerade Sveriges befolkning 10 miljoner och den förväntade utvecklingen är att
befolkningsmängden kommer att öka varje år fram till år 2070 då det beräknade
invånarantalet är drygt 13 miljoner.
Fler äldre och fler barn ökar behovet av välfärd. Gruppen medborgare som är 85 år och äldre
kommer snabbt öka inom den kommande tioårsperioden1. Det innebär att det finns ett större
behov av välfärd, framförallt inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Det finns även en
ökning av barn i förskole- och skolålder vilket innebär stora utmaningar för verksamheter
inom skolan. Det är inom vård och omsorg och förskola och skola som de största
rekryteringsbehoven kommer att finnas.
Befolkningsutvecklingen påverkar behovet av antalet anställda i välfärdstjänster. När det
gäller personer i arbetsför ålder är ökningen inte lika stor och i vissa delar av landet minskar
antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta.
Finspångs kommuns befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen i Finspång skiljer sig från landets på ett sätt som borde vara till
fördel för kommunen som arbetsgivare när det gäller personalförsörjningen. Under de senaste
åren har Finspångs kommun haft en stor inflyttning av personer i arbetsför ålder med barn.
Detta borde innebära tillgång till potentiell arbetskraft.

1

SCB, www.scb.se Sveriges framtida befolkning 2017-2060
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Behov till följd av ökning av antal barn i Finspångs kommun
När det gäller uppskattningen av personalbehovet framåt finns det olika faktorer att ta hänsyn
till. Förutom att antalet barn i förskoleålder skiljer sig från år till år så varierar också
inskrivningsgraden. Många barn är inskrivna på fristående förskolor eller på förskolor i
grannkommuner. I beräkningarna av personalbehoven förutsätts att fördelningen mellan egna
kommunala förskolor och externa anordnare är densamma som idag. Vid en kraftig ökning av
antalet barn är det långt ifrån säkert att de fristående förskolorna kan öka antal avdelningar i
samma takt som behoven ökar. Därför måste kommunen vara beredd på att möta en något
högre inskrivningsgrad än tidigare.
Volymerna inom förskolan varierar mycket under året, vilket skapar stora utmaningar för
bemanningen. På våren och sommaren har inte bara alla 1 – 5 åringar rätt till förskola utan
också alla sexåringar. När skolorna börjar på hösten går sexåringarna över till förskoleklass
och antalet inskrivna barn minskar med nästan 250 individer. Sedan ökar antalet barn
succesivt under läsåret för att nå en ny topp sommaren därpå.
De årskullar som kommer in respektive ut varierar kraftigt i storlek. 2016 var det 218 elever
som gick över i förskoleklass. 2017 var det 282 barn som gick över till förskoleklass samtidigt
som det var en relativt liten årskull som började på förskolan.
Officiell statistik anger antalet barn per årsarbetare den 15 oktober. Det ger ett värde som kan
jämföras med andra kommuner men säger lite om belastningen på våren. Vid framtagandet av
Finspångs kommuns prognos har volymen och inskrivningsgraden baserats på antalet barn
inskrivna den 6 februari. Datumet är valt för att representera ett ungefärligt medelvärde för
året.
Förskolan
Antalet barn i förskoleålder ökar fram till 2023 med 11,5 procent vilket motsvarar en ökning
av drygt 170 individer. 85 procent av barnen i förskoleålder går i kommunal förskola.
Förutsatt att inskrivningsgraden och fördelningen mellan egna och externa förskolor förblir
densamma som år 2018 kommer antalet barn på kommunens förskolor att öka med 145 barn
till år 2023. År 2018 hade Finspångs kommun 5,1 inskrivna barn per årsarbetare vilket är i
nivå med snittet för andra kommuner. Om samma personaltäthet och inskrivningsgrad behålls
behöver personalen utökas med ca 28 årsarbetare till 2023. 2

2

Personaltäthet hämtat från Kolada, www.kolada.se
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Grundskolan
Tabellen i bilaga 1 visar att antalet elever på grundskolan F-6 ökar från 2018 med nästan 13
procent fram till 2023. Det motsvarar en ökning på ungefär 200 elever. Under samma
tidsperiod kommer elevantalet på grundskolan 7-9 öka med 11,5 procent, vilket motsvarar
drygt 75 elever. Under de senare åren har snittet på personaltätheten varit ca 12 elever per
årsarbetare vilket skulle leda till en ökning med 23 årsarbetare till 2023. Grundskolan
sysselsätter 309 årsarbetare år 2018.
Gymnasiet
Bilaga 1 visar att antalet individer i ålder 16-19 år håller sig stabilt fram till år 2023.
Prognosen visar på en kraftig ökning från år 2024 och framåt. Bemanningen påverkas till stor
del av hur många elever som väljer den kommunala gymnasieskolan. Andra faktorer som
påverkar verksamheten i gymnasieskolan och därför även personalbehovet är om politiken
beslutar om att bereda fler studieplatser. Kommunen kan själva besluta vilka program som ska
finnas i gymnasieskolan, förutom de individuella programmen. Kommunen är förpliktigad att
ta emot elever till de individuella programmen, vilket innebär att om resultaten på
grundskolan blir sämre kommer behovet av dessa platser att öka. Bedömningen är att
bemanning i gymnasieskola under de närmaste åren fram till 2023 kommer hålla sig i linje
med den bemanning kommunen har idag.
Sammanfattningsvis finns ett ökat behov av personal till skolan, vilket är en stor utmaning
eftersom det redan idag är svårt att rekrytera lärare. Lagkrav på legitimation för de
pedagogiska yrkena syftar till att säkerställa kvalitéten på undervisningen, men begränsar
samtidigt urvalet vid rekrytering i en situation där urvalet redan är snävt. Sveriges kommuner
och regioner lyfter fram att det inte kommer att räcka med att enbart satsa på rekrytering.
Andra olika lösningar behöver prövas parallellt. Det kan vara att pröva andra befattningar
inom skolan som ska samverka med lärare, eller att förbättra arbetsmiljön och locka fler att
utbilda sig till lärare.
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Behov till följd av äldre befolkning
Som tidigare nämnts ökar den äldre befolkningen i Finspång så som i övriga Sverige.
Medborgarnas behov av hjälp och stöd ökar med åldern.

Befolkningsutveckling i Finspångs kommun
2008-2036 65 år och äldre
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Tabellen nedan visar faktisk befolkning till 2018 och beräknad prognos till 2025.
Ålder
65-79
80+
65+

2016
3 900
1 364
5 264

2017
3 938
1 387
5 325

2018
3 941
1 422
5 363

2019
4 003
1 400
5 403

2020
4 010
1 418
5 428

2021
3 959
1 477
5 436

2022
3 949
1 508
5 457

2023
3 897
1 579
5 476

2024
3 849
1 643
5 492

2025
3 797
1 701
5 498

Inom vård och omsorg är de flesta brukarna över 80 år. Den åldersgruppen ökar med ungefär
150 personer från 2018 till och med 2023.
Behov av hemtjänst och särskilt boende
Enligt befolkningsframskrivningen för Finspångs kommun kommer antalet kommuninvånare
över 80 år att öka med 157 individer fram till 2023. Det är en ökning på 11 procent som
kommer kräva en utökning av personal. Invånare 65 till 79 år kommer öka de närmaste två
åren för att sedan minska till nuvarande nivå fram till år 2023. En viktig aspekt gällande
bemanning är eventuella politiska beslut om att utökat antal platser på särskilt boende, vilket i
sin tur kan öka behovet av personal. Det kan antas att ökningen av antalet invånare över 80 år
motsvarar ett behov av utökning av personalen med 10 procent fram till 2023.
Personalbehovet påverkas av en rad olika faktorer, däribland framtida nationella förändringar.
År 2018 skickades betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform ut på remiss till
kommuner och Regioner/landsting.3 Målbilden om God och nära vård i Sverige innebär att
3

Statens offentliga utredningar SOU 2018:39
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hälso- och sjukvården ska gå ifrån sjukhusnära vård till mer avancerad vård i hemmet och i
primärvården. Förslaget innebär troligen större volymer omvårdnad och kommunal hälso- och
sjukvård vilket innebär behov av mer utbildad personal inom kommunerna.
Sammanfattningsvis har planen i ovanstående stycken presenterat framskrivningar av
befolkningsmängd och relaterat det till behov av personal. Behoven av personal är beräknade
på att vi bemannar på samma sätt som idag, vilket inte kommer att vara möjligt framåt. De
stora ökningarna av verksamhet finns inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Till 2023
ökar befolkningen i Finspång med 3 procent totalt (se bilaga 1). Andra verksamheter som
kommunen bedriver kommer också att behöva utökas, om antalet kommuninvånare ökar.
Som nämnts i inledningen har Finspångs kommun som vision att öka till 30 000 invånare till
år 2035. Om Finspångs kommun ska nå denna vision innebär det att vi ökar med ytterligare
1000 personer fram till 2023. Hela den ökningen kommer troligtvis bestå av barn och
personer i 30 – 50 års ålder. Det kommer naturligtvis ställa höga krav på skolan och
barnomsorgen men även på kommunens samhällsfunktioner. Många av kommunens
samhällsbyggnadsfunktioner belastas hårt när befolkningen med medföljande
infrastrukturförändringar växer.
Under tillväxtfasen krävs troligen en högre bemanning i förhållande till befolkningen än när
befolkningen minskar.

3 Nuläge bemanning och kompetens
Beskrivning av nuläge och sektorernas mål kommer från uppgifter framtagna av respektive
sektor. Som tidigare nämnts följer Finspångs kommun den demografiska utvecklingen som
beskrivits på nationell nivå med ökad befolkningsmängd främst av yngre och äldre. Denna
utveckling ökar behov av stöd inom äldreomsorg och barnomsorg. Särskilt inom utbildning
och vård och omsorg behöver anpassningar och nya lösningar göras för att möta kommande
brist på arbetskraft, samtidigt som behovet inom verksamheterna ökar. En sådan anpassning
som pågår inom sektor utbildning är att renodla undervisningen, så att legitimerad personal
används till undervisning. Andra uppgifter som tidigare omfattats i lärartjänster, så som
dokumentation och kontakter med externa aktörer utförs av professioner som traditionellt sett
inte funnits inom skolan. Inom vård och omsorg och social omsorg är det ett faktum att
andelen äldre ökar. På motsvarande sätt som sektor utbildning, ser sektor vård och omsorg
över vilka uppgifter som framåt kan utföras av andra yrkesgrupper. Vidare utforskar vård och
omsorg tekniska lösningar som gör att glappet mellan behov av personal och tillgången av
densamma, kan minska. Behovet av att kommunen ska bedriva mer avancerad vård gör att
ansträngningarna för att bygga på kompetens hos befintlig personal behöver öka. Sektor social
omsorg uppger att antalet personer med funktionshinder är högre i Finspångs kommun
jämfört med andra kommuner. Antal barn som är inskrivna i särskola har också ökat de
senaste åren. 4 Vidare uppger sektor social omsorg att kunskapen om samsjuklighet ökar, dvs
att personer har flera olika hälsoproblem samtidigt, vilket i sin tur ökar kraven på kompetens i
kommunen. Sektorerna har påbörjat arbetet med att förbereda sig på större behov av
kompetens de kommande åren för att bedriva avancerad sjukvård och palliativ vård främst i
det egna hemmet men även i kommunens särskilda boenden.

4
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Vikarieanskaffning
Användandet av vikarier och behovet av fler vikarier är större än vad det finns tillgång till.
Finspångs kommun har svårt att försörja sig på vikarier inom de flesta verksamheterna, och
det är extra sårbart i vikarietäta verksamheter. Vikariebristen är störst bland undersköterskor,
kockar, restaurangbiträden, personliga assistenter, barnskötare, lärare och
förskollärare. Särskilt svårt är det att få vikarier till verksamheter i Finspångs kommuns
ytterområden. Verksamheternas behov av vikarier har varit stabil de senaste tre åren, men
behöver minskas eftersom tillgången av arbetskraft minskat. Kommunen ser redan svårigheter
i att rekrytera vikarier i den utsträckning som krävs och med prognosen framåt kommer det bli
ännu svårare. I statistik kring varför vikarier nyttjas kan olika kategoriseringar göras, 25
procent av vikariebehovet finns för planerad frånvaro, det vill säga ledigheter så som semester
och möten. Dessa skulle kunna planeras i schemaläggningen och på så sätt minska
vikariebehovet till förmån för tillsvidaretjänster. På sikt finns ytterligare kategorier av
frånvaro att arbeta vidare med och uppskattningen som gjorts visar att vikariebehovet skulle
kunna minskas med 50 procent mot vad det är idag med en annan typ av grundbemanning och
schemaläggning. En annan faktor som också behöver tas hänsyn till är att när vikarier används
istället för en ordinarie blir det minskad produktivitet, då vikarier oftast inte har samma
ansvarsområde som ordinarie.
Heltid och deltid
Finspångs kommun har en uppsatt plan för hur heltidsarbetet bland medarbetare ska öka och
hur rekrytering på heltid ska ske för att tillse att heltid blir norm. Att kunna erbjuda tjänster på
heltid är en del i att öka attraktiviteten för Finspångs kommun som arbetsgivare.
I Finspångs kommun fanns det under 2018 55 medarbetare som arbetade deltid men som
önskade öka sysselsättningsgraden till heltid. Skulle samtliga önskemål tillgodoses genererar
detta en ökning av 8 årsarbetare, motsvarande en kostnad av 3,6 miljoner.
Digitalisering
Digitalisering är inte en teknisk förändring utan snarare en digital transformation som finns
såväl i Finspångs kommun och i omvärlden i övrigt. Tekniken påverkar vårt sätt att arbeta,
kommunicera med varandra, hur vi fattar beslut och kan i vissa delar ersätta mänskligt arbete.
Det innebär att digitalisering är en social förändring. Digitalisering kräver en strukturerad
process för att lyckas, på samma sätt som andra stora förändringar. Kommunens chefer
behöver därför till stor del arbeta med förändringsledning idag. Cheferna behöver ha kunskap
om förändringsledning, för att kunna kommunicera varför förändring ska ske och stötta och
bemöta medarbetare i förändringsprocessen och belysa framgångar. Samtliga sektorer ser ett
ökat behov av kompetens inom IT och digitalisering för att kunna följa med i den
teknologiska utvecklingen. Det finns behov av att byta från manuell hantering till digitala
lösningar för att underlätta flödet i kommunens olika interna processer och ärendehantering.
Processer med att testa olika tekniska lösningar sker inom alla sektorer men arbetet skulle
behöva intensifieras. 5
Språkkunskaper och kulturell kompetens
Det är främst verksamheter inom utbildningssektorn och vård och omsorg som uppger att det
finns ett ökat behov av andra språkkunskaper och kunskap om kulturella skillnader bland
medarbetare, för att öka kvalitét och service till Finspångs kommuns invånare. Sektor
utbildning framhåller att andel barn med särskilda behov ökat de senaste åren, vilket innebär
ökat behov av resurser. Finspång är finskt förvaltningsområde och ska tillgodose rätten för
5
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sverigefinnar att använda sitt modersmål i offentliga sammanhang. Verksamheten uppger att
det inte finns brist på finsktalande personer i kommunens verksamheter totalt, men att dessa
kompetenser inte är centrerade till de verksamheter som främst behöver finskspråkig
kompetens.
Chefstjänster
Sektor utbildning, vård och omsorg och social omsorg påtalar även svårigheter att rekrytera
till chefstjänster och rektorstjänster. Särskilt svårt är det att få sökande som har tidigare
chefserfarenhet.
Körkort
Körkort inom vård och omsorg, social omsorg och samhällsbyggnad (lokalvården) saknas
bland flera medarbetare vilket försvårar bemanning i de verksamheter som förutsätter att
medarbetare förflyttar sig i tjänsten eller i verksamheter som är förlagda i Finspångs
ytterområden och därför kräver förflyttning med bil till och från arbetet.
Kommande pensionsavgångar
Inom vård och omsorg och utbildning förväntas andelen pensionsavgångar vara höga i
förhållande till antalet anställda inom sektorn, vilket kommer öka trycket på nyrekrytering
inom de kommande 5–10 åren. Dessutom ökar befolkningsmängden i Finspång, vilket innebär
att kommunen bör räkna med ett växande antal medarbetare.
Konsultkostnader
För de kompetenser som vi har brist på används konsulter externt. En sammanställning av
kostnader per kategori för år 2018 finns i bilaga 2. Varje sektor behöver analysera sina
konsultkostnader och avväga vilken kompetens eller tjänst som ska finnas inom kommunen
och vad som även fortsättningsvis är mest lämplig att anlita konsulter till. De
konsultkostnader som tillkommit på grund av brist på arbetskraft och eller kompetens behöver
åtgärdas.
Åldersstruktur
Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare i Finspångs kommun är 46,5 år
(för 2018), det kvarstår i stort på samma nivå år 2016-2019.
Könsfördelning
Majoriteten av medarbetare i Finspång kommun är kvinnor, av totalt 1811 medarbetare är
1545 kvinnor och 256 män (2018). Procentuellt motsvarar det 85 procent kvinnor och 15
procent män. Flest andel kvinnor i relation till män återfinns inom sektor vård och omsorg,
sektor social omsorg och sektor utbildning.
Kommande pensionsavgångar enligt avtal (65-67år)
Kommunen befinner sig i en period då många anställda lämnar arbetslivet. 37 medarbetare
gick i pension under 2018. Det var 12 personer som fyllde 65 år under 2018. Den siffran
beräknas ligga kring 30 personer per år de närmaste åren. Värt att notera är att det är fler
medarbetare som gått i pension än som uppnått 65 år under året då det finns fler som går i
pension innan de fyllt 65.
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Antal uppsägningar från Finspångs kommun år 2018 per sektor
Sektor
Utbildning
Ledning
Samhällsbyggnad
Social omsorg
Vård och omsorg
Totalt

Kvinnor
45
10
11
19
26
111

Män
17
3
5
5
1
31

Andelen uppsägningar 2018 motsvarar 8 procent, snittet för Sveriges kommuner är 9 procent.
Den sammanlagda frånvaron
Semester, sjukdom, föräldraledighet och vård av barn - motsvarar totalt 426,20 årsarbetare.
Ytterligare frånvaro, tjänstledighet och studieledighet uppgick till 91,03 årsarbetare.
Sjukfrånvaro i procent av
gruppens sammanlagda
arbetstid

2017

2018

Sjukfrånvaro kvinnor

5,7

6,6

Sjukfrånvaro män

3,5

4,7

Sjukfrånvaro anställda yngre
än 30 år

5,7

5,9

Sjukfrånvaro anställda 30-49
år

4,6

6,0

Sjukfrånvaro anställda 50 år
och äldre

5,9

6,7

Total sjukfrånvaro

5,3

6,3

Den totala sjukfrånvaron för Finspångs kommun har legat på 5,3 procent för 2016 och 2017,
men ökade 2018 till 6,3 procent. Finspångs kommuns totala sjukfrånvaro ligger något under
snittet för andra kommuner, vilket är 6,6 procent.
Andel tidsbegränsade anställningar
Finspångs kommun har ett stort antal timanställda och månadsanställda medarbetare.
Omräknat i årsarbetare motsvarade arbetad tid för timanställda 154,3 årsarbetare och 213,94
årsarbetare för månadsanställda vikarier. Andelen visstidsanställda med månadslön uppgick år
2018 till 8 procent, vilket är lägre än snittet i riket som ligger på 9 procent. Andelen
tidsbegränsade timanställda uppgick till 13 procent, vilket är snittet för kommuner totalt. 6
Trots att Finspångs kommun ligger i nivå med riket totalt är andelen tidsbegränsade
anställningar högre än önskvärd utifrån aspekter så som personalkontinuitet.
Bemanning
I flera av kommunens verksamheter måste vikarier tas in vid ordinarie, eller bokad personals
frånvaro. Detta görs genom att ta in tidsbegränsad personal, timanställda eller
månadsanställda men även genom att medarbetare arbetar mer än sin ordinarie arbetstid
(övertid och mertid). Omsatt i årsarbetare motsvarade arbetstiden för timvikarier och
tidsbegränsade månadsanställningar 368 årsarbetare under år 2018 (318,76 årsarbetare under
6
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år 2017). Även snittet för tillsvidareanställda under 2018 har ökat. En översyn av
grundbemanningen startades 2018 och verksamheterna inom vård och omsorg och social
omsorg arbetar med att minska andelen visstidsanställda. Sektor vård och omsorg och vård
och omsorg har påbörjat arbete med schemaoptimering utifrån bemanningskrav. En del av
arbetet med grundbemanningen är att öka andelen tillsvidareanställda för att minska behovet
av vikarier.
Pendling till Finspång
Förutom personer som bor i Finspång har Finspångs kommun ett brett upptagningsområde.
Den pendlande arbetskraften kommer främst från medarbetare som bor i Norrköping, och
antalet som pendlar från Norrköping till Finspång har ökat. Näst efter Norrköping pendlar
flest personer till Finspång från Linköping, Motala och Katrineholm. Även pendlande från
Örebro har ökat. Vidare ser vi att den totala pendlingen ökat under åren, samt att män har en
större tendens att pendla än kvinnor. 7
Bland Finspångs kommuns medarbetare har vi drygt 170 personer som pendlar från
Norrköping, och drygt 20 från Motala kommun respektive Linköpings kommun. De grupper
som pendlar i större utsträckning arbetar som chefer (enhetschef, gruppchefer, rektorer),
lärare, brandmän, socialsekreterare och sjuksköterskor. För dessa yrkeskategorier som har
störst tendens att pendla, behöver Finspångs kommun vidga sin marknadsföring till dessa
orter.
SKR:s strategier för att möta framtidens rekryteringsutmaning
Finspångs kommuns demografiska utveckling i stort följer det mönster som visas i Sverige
totalt och att lyckas med framtida personal- och kompetensförsörjning kommer att vara en
utmaning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetar med att ta följa upp
rekryteringsbehovet på nationell nivå och har tagit fram omfattande rapporter som stöd till
kommuner och regioner. SKR har tagit fram 9 strategier för att möta framtidens
rekryteringsutmaning.8 Finspångs kommun fortsatta arbete kring personal- och
kompetensförsörjning kommer att utgå från dessa 9 strategier:
1 Använd kompetens rätt
2 Bredda rekryteringen
3 Låt fler jobba mer
4 Förläng arbetslivet
5 Visa på karriärmöjligheter
6 Skapa engagemang
7 Utnyttja tekniken
8 Marknadsför jobben
9 Underlätta lönekarriär

7
8

Bilaga 3
Rapport Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, www.skr.se
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För att kunna möta nutida och framtida rekryteringsbehov behöver Finspångs kommun arbeta
brett med flera strategier parallellt. Eftersom det kan konstateras vilka utmaningar som är
särskilt svåra för kommunen behöver fokus ligga på de strategier som är rimligast att få störst
effekt för personal- och kompetensförsörjningen. Syftet med att använda strategierna är att de
dels ska attrahera människor att välja Finspångs kommun som arbetsgivare, men också
fungera som ett medel för att behålla medarbetare.

4 Nuläge och mål
Ovan finns beskrivet nuläge för bemanning och utmaningar för Finspångs kommun gällande
försörjning av personal och kompetens. Målet för Finspångs kommun är att samtliga tjänster
inom Finspångs kommun är tillsatta av medarbetare som har rätt kompetens för
yrket/uppdraget. Detta gäller både för idag samt för att fortsätta ha en god personal- och
kompetensförsörjning framåt i tiden. Sammanfattningsvis går det att dra följande slutsatser:


Kommunen uppnår idag inte målet för personal- och kompetensförsörjning, och har
idag svårigheter att försörja sig med personal med rätt kompetens inom flera
verksamheter. Främst rör det sig om personal med rätt kompetens till sektor vård och
omsorg samt sektor utbildning. Resursbehovet inom nämnda sektorer kommer att bli
större. Dessutom har dessa sektorer den största delen av nära förestående
pensionsavgångar bland befintliga medarbetare. Eftersom utbudet av arbetskraft inte
täcker rekryteringsbehovet behövs nya lösningar inom vård och omsorg och utbildning
för att täcka glappet. Tekniska hjälpmedel implementeras och testas i verksamheterna,
det är ett arbete som behöver fortsätta och intensifieras.



Kommunen har idag svårt att rekrytera vikarier, samtidigt som andelen
visstidsanställda uppgår till över 300 årsarbetare. Det finns ett behov av att minska
andelen vikarier eftersom antalet vikarier är begränsat. Samtidigt finns det
deltidsanställda i kommunen som önskar att gå upp till heltid.



I kommunen finns inte tillräckligt med kompetens idag när det gäller digitalisering för
att nyttja den teknologiska utvecklingens fulla potential. Genom att tillämpa digital
teknik kan kontakten mellan medborgare och kommunen förenklas, processer
förkortas och delvis automatiseras, vilket är en förutsättning för att utveckla och
behålla en god service. Digitalisering innebär förändringsarbete där olika tekniska
lösningar tillämpas. För att lyckas med digitaliseringen behöver cheferna som ska leda
förändringsarbetet inom kommunen utbildning i förändringsarbete. I detta
sammanhang är det viktigt att betona att digitalisering inte nödvändigtvis behöver
innebära att jobb försvinner. Behovet av vård och omsorg kommer att öka och
digitaliseringen blir därför snarare en förutsättning för att kommunen ska klara att
leverera välfärd.



Det finns svårigheter att rekrytera till chefstjänster generellt till kommunens
verksamheter. Det är brist på sökande med chefserfarenhet. Finspångs kommun är i
behov av att i större grad kunna rekrytera internt till chefspositioner.



Medarbetarnas språkkunskaper samt kulturell kompetens behöver ökas för att
underlätta kommunikationen med kommunens alla invånare. Finspångs kommun är
finskt förvaltningsområde och ska tillgodose rätten för sverigefinnar att använda sitt
modersmål i offentliga sammanhang. Det råder brist på medarbetare som är
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finsktalande och som har kompetens inom finsk kultur. Språkkunskaper samt kulturell
kompetens ska vägas in i framtida rekryteringar.


Verksamhetsspecifika uppdaterade kunskaper utifrån nya legitimations- och lagkrav är
svåra att tillgodose inom kommunen.

5 Plan
Det mest akuta är att stävja den redan påbörjade personalbristen inom både vård och omsorg
och utbildning genom att vidta flera olika åtgärder. Genom att använda de strategier som SKR
tagit fram kan bristerna gällande personal och kompetens åtgärdas, och säkerställa en god
personal- och kompetensförsörjning framåt. Inledningsvis gjordes en beskrivning av personaloch kompetensförsörjningens avgränsningar och att de utmaningar som är specifika för
sektorerna också behöver hanteras av sektorerna. Utifrån denna övergripande plan ska varje
sektor ta fram detaljerade åtgärder för personal- och kompetensförsörjningen framåt.
Åtgärderna ska vara utformade efter mätbara mål som är delmål till Finspångs kommuns
personal- och kompetensförsörjning.
Använd kompetens rätt
För att säkerställa att Finspångs kommun använder sina resurser på bästa sätt behöver det vara
tydliggjort inom organisationen vem som gör vad. Verksamheterna behöver inventera vilka
kompetenser som krävs för varje verksamhet. Uppdragsbeskrivningar är ett sätt att tydliggöra
uppdrag och roller. Genom att fråga sig vilka befintliga moment en yrkeskategori idag gör
som kan utföras av annan yrkeskategori, kan även nya tjänster skapas. Befattningar som
normalt är låsta till vissa verksamheter behöver prövas på andra områden. Att använda
kompetensen rätt handlar också om att göra avväganden kring vilken specifik kompetens som
ska finnas internt i kommunen och vilken kompetens som är mer lämpad för att anlita externt
via konsulter. Specialistkompetens kan också behållas genom samarbete mellan kommuner.
Möjligheter för samarbeten behöver utforskas.
Bredda rekryteringen
Med att bredda rekryteringen menas att revidera de krav som idag ställs i samband med
rekrytering. Det handlar om att skapa fler vägar in i olika yrken. Finspångs kommun behöver
fortsätta ta vara på möjligheten att erbjuda praktikplatser, feriearbete med mera. Vidare är
könsfördelningen i Finspångs kommun ojämn, där kvinnor är överrepresterade. Finspångs
kommun ska arbeta för att förändra normer om att vissa arbeten är mer lämpade för personer
med ett visst kön och på så vis bredda rekryteringen. Genom att möjliggöra praktikplatser kan
kommunen ta vara på unga personers intresse för olika yrken. Genom validering och praktik
kan nyanlända snabbare komma in i arbete, vilket även bidrar till en ökning av den kulturella
kompetensen samt språkkunskaper.
Låt fler jobba mer
Genom att införa heltidsanställningar på tjänster som idag är på deltid kan arbetskraften öka
utan att behovet av rekrytering minskas. Finspångs kommun har en plan för att heltid ska vara
norm, vilket innebär att medarbetare som önskar att arbeta heltid ska tillgodoses, och att
rekryteringar enbart ska ske på heltid.
Visa på karriärmöjligheter
Det konstateras i kommunkompassen att Finspångs kommun aktivt arbetar med att ta fram
karriärmöjligheter inom respektive enhet, men att det saknas central samordning kring de
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insatser som görs.9 Genom att införa karriärtrappor möjliggörs en breddning av rekryteringen.
Medarbetare kan rekryteras till enklare arbeten och internt kompetensutvecklas för att ta olika
steg i karriärtrappan. Karriärtrappan förutsätter att det finns tydliga beskrivningar kopplat till
varje karriärnivå samt att modell för kompetensutveckling är framtagen och att det sker med
regelbundenhet. Genom att införa karriärtrappa kan Finspångs kommun i större utsträckning
bygga på kompetens till specialistområden. Det blir lättare att behålla personer med dessa
kompetenser inom organisationen eftersom medarbetare erbjuds utvecklingsmöjligheter
internt. Kommunövergripande insatser behöver tas fram, så som ett lokalt mentorskap,
förberedande program för chefstjänst och specialisttjänst. De kommunövergripande insatserna
behöver verka vid sidan av de regionala program som Finspångs kommun deltar i, för att fler
medarbetare ska omfattas. Chefer som lyfter fram medarbetare som kan utvecklas vidare bör
premieras.
Skapa engagemang
Genom att skapa delaktighet och inflytande på sin arbetsplats ökar chanserna för att
medarbetare vill stanna kvar i sin tjänst i Finspångs kommun. SKR uppger att unga söker
arbete som är meningsfulla, vilket unga även anser att välfärdsjobben är. Detta är en styrka
som Finspångs kommun ska ta till vara på genom att uppmuntra till delaktighet hos
medarbetare. Genom goda ambassadörer som arbetar och vill stanna kvar på sin arbetsplats,
attraherar Finspångs kommun nya medarbetare.
Utnyttja tekniken
Genom att höja kompetensen inom IT och digitalisering kan nya lösningar tas fram. För att
medarbetare ska kunna hantera de krav som ställs när arbetsplatsen blir mer digital krävs
introduktion i det nya systemet eller arbetssättet. Finspångs kommun bevakar tekniska
innovationer och utveckling för att förbättra och effektivisera verksamheterna. Eftersom
tillgången av personer som kan arbeta inom våra verksamheter är en bristvara, behövs
tekniska hjälpmedel för att till viss del ersätta behovet av arbetskraft framåt. Det innebär att
vissa arbetsuppgifter som idag genomförs av medarbetare framåt ska hanteras med hjälp av
tekniska verktyg. På så vis frigörs medarbetares resurser till andra uppgifter som krävs att
utföras av en person. Strukturer för kompetensutveckling digitalt lärande så som e-lärande ska
nyttjas för kompetensutveckling av medarbetare.
Marknadsför jobben
Finspångs kommun ska både internt och externt anses vara en attraktiv arbetsgivare och
därför vara synliga som arbetsgivare och marknadsföras i arenor där arbetskraften finns.
Genom att sprida information om kommunens verksamheter och om hur det är att arbeta hos
oss attraherar kommunen nya medarbetare. Finspångs kommuns strategi för attraktiv
arbetsgivare definierar att strävan efter att Finspångs kommun anses vara en attraktiv
arbetsgivare utåt, handlar om en resa inåt. Genom att förbättra arbetsmiljön och skapa rätt
förutsättningar för våra medarbetare att klara sina uppdrag och fortsätta lära nytt, förstärker
och sprider våra egna medarbetare arbetsgivarvarumärket. 10 Vidare behöver det tas hänsyn
till att en del av arbetskraften kommer från pendlande kommuner i närheten, främst
Norrköping. De ansträngningar som Finspångs kommun gör för marknadsföring behöver
förutom i Finspång, även spridas till arenor i närliggande kommuner.

9

Kommunkompassen, SKR:s utvärdering av kommuner, www.skr.se
En strategi för attraktiv arbetsgivare – En Employer Brandingstrategi utifrån strategisk plan 2017-2019,
Finspångs kommun
10
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Underlätta lönekarriär
Finspångs kommun ska ha löner som är konkurrenskraftiga. Inom vissa kategorier är
Finspångs kommun redan det, och där gäller det att fortsätta vara det. Möjlighet ska finnas för
skickliga medarbetare att få en god löneutveckling om de arbetar kvar i kommunen. Att
främja kompetensutveckling måste stimuleras och belönas.
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Bilaga 1

16
104

PERSONAL-

OCH

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN

Bilaga 2
Konsultkostnader för 2018
Sektor
Politisk organisation

Politisk organisation
Summa
Ledningsstab

Benämning/Kto
Administrativa
konsulter
Övriga konsulter
Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Juridiska konsulter
Personalrekryterings
-konsulter
Tekniska konsulter
Övriga konsulter

Ledningsstab Summa
Social omsorg

Social omsorg Summa
Kultur och bildning

Kultur och bildning
Summa
Samhällsbyggnad

IT- konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter

Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Juridiska konsulter
Tekniska konsulter

Samhällsbyggnad Summa

Utbildning Summa
Vård och omsorg
Vård och omsorg Summa
Kommungemensamma

550 000

325 000
1 240
000
500 000

41 100
591 199

655 000
0
0

728 800
109 900
0

0
2 641
000
3 796
000
0
100 000
0
100 000

0
847 300

?

?

0

29 400

0
60 000
1 900
000
932 000

1 600
42 600
853 300

195 200

1 881
200
0
71 400
42 800
114 200

IT- konsulter
Personalrekryterings
-konsulter
Övriga konsulter

Övriga konsulter

Utbildning

Utfall
Årsbudg
et
915 000

Administrativa
konsulter
IT- konsulter
Övriga konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter
IT- konsulter

2 892
000
0

3 038
700
3 965
600
0

0
0
0
12 000
50 000
62 000
0

239 200
682 300
921 500
65 900
18 600
84 500
0
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kostnader
Kommungemensamma
kostnader Summa
Finansenheten

Övriga konsulter

935 000
935 000

468 000
468 000

Administrativa
konsulter
Juridiska konsulter
Övriga konsulter

208 000

77 400

0
0

0
1 015
900
1 093
300
?

Finansenheten Summa

208 000

Totalsumma

?
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Bilaga 3
Förvärvsarbetande utpendlare resp. inpendlare
Fördelning: De 20 största utpendlings- resp. inpendlingskommunerna,
de 10 största utpendlings- resp. inpendlingslänen i kombination med kön

Statistik för Finspång kommun 2012
Nattbefolkning, bostad i regionen
Utpendling till

Män

Kvinnor

Dagbefolkning, arbetsställe i regionen

Båda
könen

Inpendling från

Kommun
Norrköping
Linköping
Katrineholm
Vingåker
Stockholm

779
145
50
53
44

684
104
63
56
27

1 463
249
113
109
71

Söderköping
Motala
Nyköping
Örebro
Utlandet

15
21
14
10
7

17
8
8
6
5

32
29
22
16
12

Kommun
Norrköping
Linköping
Motala
Söderköping
Katrineholm

Män

Kvinnor

Båda
könen

1 265
266
99
43
35

672
94
50
20
9

1 937
360
149
63
44

25
29
26
18
14

12
7
7
6
5

37
36
33
24
19

Stockholm
Vingåker
Örebro
Hallsberg
Nyköping

Pendling 2017
Statistik för Finspång kommun 2017
Nattbefolkning, bostad i regionen
Utpendling till

Män

Kvinnor

Dagbefolkning, arbetsställe i regionen

Båda
könen

Inpendling från

Kommun
Norrköping
Linköping
Katrineholm
Vingåker
Stockholm

988
139
63
43
44

781
105
67
57
25

1 769
244
130
100
69

Söderköping
Göteborg
Motala
Örebro
Nyköping

15
21
10
10
11

11
3
12
8
7

26
24
22
18
18

Kommun
Norrköping
Linköping
Motala
Söderköping
Katrineholm
Örebro
Vingåker
Stockholm
Hallsberg
Nyköping

Män

Kvinnor

Båda
könen

1 369
252
103
45
34

759
75
45
23
15

2 128
327
148
68
49

32
24
28
18
14

16
15
4
11
4

48
39
32
29
18
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Mårten Davidsson MAS sektor Vård och omsorg
sektor Social omsorg
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Beteckning

Kommunstyrelsen

Patientsäkerhetsberättelse för 2019
Patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. I lagen sägs att vårdgivaren ska leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet
på god vård och säkerhet upprätthålls.
Vidare ska vårdgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga
vårdskador.
Patientsäkerhetsarbetet ska årligen sammanfattas i en berättelse som ska innehålla vad som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar
ta del av den från 1 mars.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen
Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- och
sjukvården år 2019

Kommunstyrelsekontoret
Johan Malmberg
Kommundirektör
Bilaga 1: Patientsäkerhetsberättelser för 2019
Bilaga 2: Patientsäkerhetsberättelse 2019 - elevhälsan

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Patientsakerhetsberattelse för kömmunal
halsö- öch sjukvard 2019
Vardgivare Kömmunstyrelsen
Finspangs kömmun
Sektör vard öch ömsörg
Sektör söcial ömsörg
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Åsa Karlsson, sektorchef vård- och omsorg,
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagens § 9,
Mårten Davidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Inledning

Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Syfte med lagen var att
förhindra och minska vårdskador1 samt ökad patientsäkerhet. Den nya lagen innehöll
bestämmelser om hur vårdgivare ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och med
förebyggande åtgärder förhindra att vårdskador uppkommer. Det innebär att vårdgivare
systematiskt ska riskbedöma verksamheten och utreda händelser i verksamheten som medfört eller
kunnat medföra en vårdskada. Patienter och närstående ska informeras och ges möjlighet att bidra
i patientsäkerhetsarbete.
Vårdgivaren ska vidare rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömts utgöra
en risk för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Lagen innebar också att vårdgivare årligen ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska framgå:
– hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår
– vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och
– vilka resultat som uppnåtts
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den från 1 mars
varje år.
Vårdgivarens systematiska kvalitetsarbete ska beskrivas i ett kvalitetsledningssystem (SOSFS
2011:9).
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i denna patientsäkerhetsberättelse gäller särskilt boende
inom äldreomsorg, boenden enligt LSS1 samt inom hemsjukvård i ordinärt boende.
(1Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387)

Sammanfattning

Vid en övergripande bedömning anses att vi i Finspångs kommun i grunden har en god och säker
hälso- och sjukvård. Förbättringsområden finns att arbeta vidare med för att göra hälso- och
sjukvården ytterligare säker.
Rapportering av felhändelser som uppkommer i verksamheten sker kontinuerligt. Rapporteringen
används för att göra förbättringar och hitta bakomliggande orsaker och därigenom stärka
patientsäkerheten. De vanligaste rapporterade avvikelser är felhändelser inom
läkemedelshanteringen. Den vanligaste orsaken till felhanteringen är brister i följsamhet till de
rutiner som gäller. Under året har en digital signering införts inom äldreomsorgens särskilda
boenden och i hemsjukvård. Sista tertialen ses en minskning i antalet glömda doser vilket bådar
gott för framtiden.
En extern revision av läkemedelshanteringen har genomförts av Apoteket på alla våra särskilda
boenden för äldre samt inom hemsjukvården. Resultatet visar att vi överlag har bra och säkra
rutiner.
I egenkontrollen följs regelbundet viktiga patientsäkerhetsområden såsom dokumentation,
trycksår, vårdrelaterade infektioner (VRI) och urinkateter.
1.

Med vårdskada avses i patientsäkerhetslagen: lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt
dödsfall som kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits. Vårdskada indelas i vårdskada och i
allvarlig vårdskada. Allvarlig vårdskada betyder att patienten fått en skada som är bestående som inte
bedömts som ringa eller att det lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller i värsta fall avlidit.
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Övergripande mål och strategier för hälso- och sjukvården
SFS 2010:659,3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ Vårdgivaren skall planera, leda och kontrollera
verksamheten så att den leder till att kravet på en god vård upprätthålls

I slutet av 2018 fattade Kommunfullmäktige (KF) beslut om en strategi för den kommunal hälso- och
sjukvården. Strategin togs fram av omsorgsberedningen som är ett arbetsutskott till KF.
Strategin innehåller följande mål och inriktning:
All personal på alla nivåer ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur.
Återkommande reflektioner kring och analyser av avvikelser ska vara en gemensam grund för lärande,
ett ständigt pågående förbättringsarbete samt kompetensutvecklingsinsatser. Riskbedömningar ska
kontinuerligt utföras för att säkra vården och undvika vårdskador.
Särskilda insatser ska vidtas för att minska andelen trycksår, fallolyckor, läkemedelshanteringsfel och
vårdrelaterade infektioner.
Nattfastan ska minska i alla verksamheter till rekommenderad nivå och kostombud ska även finnas inom
hemsjukvården
Utöver strategin är utgångsläget för all hälso- och sjukvårdspersonal att de ska arbeta för att
patienten inte ska drabbas av vårdskada eller utsättas för risk att drabbas av vårdskada.
Patienterna ska erbjudas en trygg och lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska bedrivas
med respekt för patientens integritet och självbestämmande.
All legitimerad personal och övrig vårdpersonal som arbetar utifrån hälso- och sjukvårdslagen på
ordination/delegation/instruktion från legitimerad personal ska:
-arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning
-arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner
-arbeta preventivt i syfte att förebygga skador och risker via de nationella kvalitetsregistren
-arbeta för att öka och stärka patientens och/eller närståendes delaktighet i vården
-arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
-arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9§ och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2§, p 1Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är
organiserat och fördelat i verksamheten.

Vårdgivare
Utsedd vårdgivare i Finspångs kommun är kommunstyrelsen. Dess uppgift är att ansvara för att
planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt patientlagen. Vårdgivaren ansvarar också
för att det finns ett beslutat ledningssystem som systematiskt ska säkra och utveckla kvalitén i
verksamheten.
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Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Verksamhetschef enligt HSL utses av vårdgivaren. I Finspång är det sektorchef för vård och
omsorg som är utsedd. Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvården drivs utifrån
gällande lagar och föreskrifter samt riktlinjer och rutiner fastställda av medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). I ansvaret ingår också att se till att resursanvändningen och bemanningen är
optimal för att uppnå en god och säker vård. Vidare ansvarar verksamhetschefen för att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att anmäla hälso- och sjukvårdspersonal till IVO som
bedöms utgöra en patientsäkerhetsrisk.
Verksamhetschefen ansvarar också för att hälso- och sjukvårdspersonalen har tillräcklig
kompetens, anpassade lokaler och den utrustning som krävs för att kunna på ett patientsäkert sätt
utföra sina arbetsuppgifter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
MAS uppdrag är att bevaka hälso- och sjukvårdens kvalitet och att säkerhet upprätthålls i särskilda
boenden för äldre, bostad med särskild service enligt LSS, dagverksamheter och i hemsjukvården.
MAS ansvar regleras i Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80):
6 § En medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:30) ska ansvara för att
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens
ansvarsområde,
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om,
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355),
4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten,
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), och
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
I uppgifterna ingår att utarbeta säkra rutiner för verksamheten.
MAS har på delegation från vårdgivaren ansvar för att utreda och göra anmälningar enligt
Lex Maria till IVO.
Hälso- och sjukvårdspersonal
I Hälso- och sjukvårdspersonal ingår de legitimerade yrkesgrupper såsom sjuksköterskor/
distriktsköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist som har sin anställning i
kommunen. Till dessa finns ytterligare legitimerade yrkesgrupper knutna till kommunen som
läkare och hygiensjuksköterska via särskilda avtal men har sin anställning inom Regionen.
De har skyldighet att arbeta i enligt med vetenskap och beprövad erfarenhet och
starkt bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt att rapportera risker och negativa
händelser till verksamhetens ledning.
Verksamhetschef enligt SoL2 och LSS
Verksamhetscheferna ska tillsammans med enhetscheferna för sitt område arbeta för att säkra
hälso- och sjukvården och arbeta preventivt med riskanalyser för att undvika vårdskador och
negativa händelser. Verksamhetschefen ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården
drivs utifrån gällande lagar och föreskrifter samt riktlinjer och rutiner fastställda av medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS).
(2Socialtjänstlagen 2001:453)
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Enhetschef
Enhetschefens ansvar är att se till att vårdpersonalen följer gällande lagstiftning, riktlinjer och
rutiner. Enhetschefen ansvarar också för att genomföra riskbedömningar i sin verksamhet och
vidta åtgärder för att minska eller förhindra vårdskador. Det ska ske tillsammans med andra
yrkesgrupper nära patienten. Enhetschefen ska genomföra förbättringsarbeten för att utveckla och
säkra verksamheten tillsammans med sin personal. Utöver det ska enhetschefen via
ledningssystemet och internkontrollen tillsammans med verksamhetschef och MAS följa upp
verksamheten.
Enhetschefen ska utreda och kontinuerligt följa de negativa händelser som uppkommer i
verksamheten via avvikelserapporteringen, söka bakomliggande orsaker och tillsammans med sin
personal genomföra förbättringsarbeten.
Vårdpersonal
Vårdpersonalen är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal när de arbetar på
ordination/delegation/instruktion från legitimerad personal. De har skyldighet att följa de riktlinjer
och rutiner som styr hälso- och sjukvården. De ska också medverka i patientsäkerhetsarbetet och
rapportera risker samt negativa händelser. De ska tillsammans med sin chef hantera och åtgärda
rapporterade negativa händelser gällande den egna enheten.
Ansvarsområde
Inom äldreomsorgen finns sex särskilda vård/demensboenden med totalt 240 platser. Utöver det
finns Sergelsgården som är ett korttidsboende med 10 platser som drivs i samverkan med
Närsjukvården i Finspång (NiF). Hälso- och sjukvårdsansvaret natt och hemsjukvården i Rejmyre
tjänsteköps av NiF. På äldreboende finns dagtid en ansvarig sjuksköterska stationerad. Jourtid
finns en mobil patrullverksamhet. Hemsjukvården är indelad i öster, väster och Rejmyre.
Inom social omsorg (LSS) finns 11 mindre boenden med ca 90 platser. Där finns särskilt ansvariga
sjuksköterskor dagtid.
Kommunrehab har ansvaret för all rehabilitering inom kommunens ansvarsområde enligt
tröskelprincipen. I ansvaret ingår att förskriva hjälpmedel utifrån individuella behov.
Högsta medicinska kompetens inom kommunens ansvarsområde är sjuksköterska/arbetsterapeut/
fysioterapeut och dietist.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2§ Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS skall
med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns framtaget och har antagits av vårdgivaren.
Ledningssystemet innehåller en helhet inom kvalitetsarbetet och grundar sig i kravet från
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet gäller både för socialtjänsten, LSS och
hälso- och sjukvården.
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Områden som ingått i patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 1-2
Vårdgivaren skall senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där arbetet med
patientsäkerhet ska beskrivas och vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat som uppnåtts

Följande områden har ingått i patientsäkerhetsarbetet för 2019:
Rapporteringsskyldighet
Läkemedelshantering
Vårdhygien
Kost - nutrition
Palliativ vård
Kvalitetsregister
Rehabilitering
Anmälan enligt Lex Maria

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§
Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité

I internkontrollplanen finns några delar som gäller för den kommunala hälso- och sjukvården.
Dessa följs systematiskt upp årligen/tertialvis och gäller följande delar:
•
•
•
•
•
•

Vårdplaner – förekomst av
Bristande dokumentation
Ej utförda åtgärder efter en anmälan enligt Lex Maria
Hygien och följsamhetsobservationer
Säker läkemedelshantering
Säkra utredningar av avvikelser

Utöver det följer MAS genom egenkontroll följande parametrar tertialvis:
• Trycksår
• Vårdrelaterade infektioner
• Andelen urinkatetrar
• Andelen brytpunktssamtal
• Andelen patienter med ordinerade inkontinenshjälpmedel
• Avvikelser och negativa händelser

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6§, 7 kap. 3§ p 3
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förbygga vårdskador

Hälso- och sjukvårdsorganisationen hålls ihop av en verksamhetschef och två enhetschefer som
jobbar nära varandra. En enhetschef ansvarar för sjuksköterskorna i särskilt boende och en
enhetschef ansvarar för hemsjukvården och Kommunrehab (KR). Gemensamt för organisationen
är att ett kvalitetsråd finns utsett där ett urval av personer från de olika delarna medverkar. Råden
kan ses som ett arbetsutskott till organisationen och flertalet beslut kring patientsäkerhet och
kvalitet har tagits där. I råden adjungeras MAS vid behov.
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Kommunen har ett tätt och bra samarbete med NiF genom en central samverkansgrupp samt
verksamhetsgrupper som hanterar samarbete och diskuterar problemområden och avvikelser där
båda huvudmännen är inblandade. Likaså finns en mindre samverkansgrupp inom
rehabiliteringsområdet. Under året har också hela rehabiliteringsverksamheten inom NiF träffat
KR vid gemensamma träffar för att diskutera samverkansfrågor.
Regelbundna träffar har också skett för att hantera den nya lagstiftningen gällande ”samverkan för
utskrivning från slutenvård” som trädde i kraft 1 januari 2018.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1§
Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan
medföra brister i verksamhetens kvalitét. För varje sådan händelse ska vårdgivaren
1. Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och
2. Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen

Att bedöma risker i verksamheten ingår som en del i patientsäkerhetsarbetet. Särskilda rutiner
finns framtagna i kommunen om hur en riskanalys ska gå till. Vid flera arbetsmoment inom den
kommunala hälso- och sjukvården ska riskbedömningar göra, exempelvis vid beslut om
organisationsförändringar, vårdplanbedömningar för skydds- och begränsningsåtgärder och
bedömning av egenvård. Vid flera andra planerade åtgärder ska riskbedömningar göras, gärna
tillsammans med patienten/närstående, om det är lämpligt, innan åtgärder vidtas.
Efter en analys ska relevanta åtgärder vidtas för att minska eller undanröja risken som
identifierats. Viktigt är att sprida kunskapen om gjorda analyser i verksamheten för att få ett
lärande i hela organisationen.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § SOSFS 2011:9, 5 kap 4§
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen
skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser som skulle kunna medföra en vårdskada

Rapportering av avvikelser sker digitalt i Procapita. Skyldigheten att rapportera är väl känd i
verksamheten sedan lång tid tillbaka. Rapporteringsskyldigheten finns beskrivet i kommunens
ledningssystem och i detaljerade rutiner.
Syftet med avvikelserapporteringen är att genom systematisk uppföljning av avvikelser öka
kunskapen hos personalen om risker och felhändelser i hälso- och sjukvården. Därigenom
minimera riskerna i första hand via förebyggande åtgärder samt utveckling av metoder och
arbetssätt.
Avvikelser hanteras först och främst på enhetsnivå av ansvarig chef tillsammans med sin personal.
Sektorchef har på sina ledningsmöten med verksamhetschefer och enhetschefer också en punkt på
dagordning som bedömts vara mer allvarliga avvikelser, klagomål och anmälningar enligt Lex
Maria.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap 3§, 7 kap 2§ p6
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitét från vård- och omsorgstagare och deras närstående,
personal, vårdgivare, myndigheter och föreningar, andra organisationer och intressenter. Se till att inkomna
klagomål och synpunkter som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats

Rutiner för hur klagomål och synpunkter ska tas om hand finns beskrivet i kommunens
ledningssystem och i rutiner. Klagomål och synpunkter ska ses som en möjlighet att hitta
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förbättringsområden inom hälso- och sjukvårdens område. Regelverket på nationell nivå har under
året ändrats. IVO som tidigare hanterat alla klagomål som skickats in från enskilda är nu
vårdgivarens primära ansvar.
Under året har det varit mycket få klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvården som
utretts och besvarats av ansvarig chef.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4§
Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

I allt patientsäkerhetsarbete ska patienten och närstående involveras om det låter sig göras. En
grund i detta arbete är en bra information. All legitimerad personal har ett ansvar att
informera/involvera patienten/närstående om vidtagna vårdåtgärder och planerad vård och
behandling. Ett bra tillfälle att involvera patienten i vården är vid ankomstsamtalet som
patientansvarig sjuksköterska har i samband med inflyttning i särskilt boende eller anslutning till
hemsjukvården. Vid dessa samtal ska sjuksköterskan informera patienten och dennes anhöriga om
vilka vårdåtgärder som planeras. Samtidigt tas samtycke från patienten utifrån att verksamheten
vill ta del av information från en annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

Resultat och vidtagna åtgärder i patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 10§ p 3
Vilka resultat som uppnåtts i verksamheten av genomförda åtgärder

Mycket av patientsäkerhetsarbetet under året har fokuserats på att förbättra läkemedelshanteringen. Ett IT-stöd för digital signering av läkemedelsdos har införts i hela verksamheten
inom sektor vård- och omsorg. IT-stödet ger en möjlighet att hantera signering och underlag direkt
i telefonen som personalen har. Stödet kan också signalera om en dos eventuellt håller på att
glömmas. Till en följd av detta så ses en minskning av antalet glömda doser andra halvåret.
Flera rutiner inom hälso- och sjukvårdsområdet har reviderats utifrån ändrade lagkrav och av
säkrare arbetssätt och metoder. Detta arbete har i stora delar skötts av en utsedd ”rutingrupp”.
MAS har under året träffat enhetscheferna enskilt för att gå igenom arbetet kring patientsäkerhet.
Områden som följts har handlat om hur enhetschefen hanterar och utreder enhetens avvikelser och
hur ombudsarbetet kring hygien, kost och rehabilitering har fungerat under året.
Rapporteringsskyldighet enligt patientsäkerhetslag
Syftet med avvikelserapporteringen är att genom systematisk uppföljning av felhändelser öka kunskapen
hos personalen om risker och negativa händelser i hälso- och sjukvården. Därigenom minimeras riskerna i
första hand via förebyggande åtgärder samt utveckling av rutiner, metoder och arbetssätt.
Enhetscheferna hanterar de avvikelser som inträffat på enheten tillsammans med sin personal och i vissa
fall också med ansvarig sjuksköterska. Enhetschefen ska arbeta med att söka bakomliggande orsaker och
vidta åtgärder för att förhindra att samma fel återkommer.
Allvarliga händelser som utreds redovisas på sektorchefens chefsmöten för att informationen om
händelsen, orsak och planerade/vidtagna åtgärder ska bli kända i organisationen.
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Rapporterade avvikelser 2019
MAS sammanställer varje tertial en rapport där verksamhetens avvikelser redovisas.
Enhet
Särskilt boende ÄO
Omsorg
Hemsjukvård
TOTALT

Fall med konsekvens
230
35
143
408

Läkemedel
353
78
264
695

SoL/LSS Övrig sjukvård

182

38

Rehabilitering
Avvikelser inom rehabiliteringsområdet.
År
2017
Hjälpmedel 19
Träning
4

2018
21
8

2019
14
4

Analys
Under året är det en minskning av antalet avvikelser kring hjälpmedel. Det är bra
då avvikelser inom detta område kan innebära stora risker för patienten.
När det gäller avvikelser inom träning så handlar dessa om att vårdpersonalen inte
utfört ordinationer från leg. personal. Att träningen inte utförs enligt ordination ses allvarligt då
det kan leda till en vårdskada.
Läkemedelshantering
Det totala antalet glömda läkemedelsdoser under året i jämförelse med tidigare år.
År
Antal

2013
150

2014*
353

2015
345

2016
372

2017
337

2018
330

År
Antal glömda doser särskilt boende

2017
138

2018
148

2019
156

År
Antal glömda doser särskilt boende

1:a halvåret 2019
73

2:a halvåret 2019
83

År
Antal glömda doser ordinärt boende

2017
155

2019
161

År
Antal glömda doser ordinärt boende

1:a halvåret 2019
103

2:a halvåret 2019
58

År
Antal glömda doser Omsorg LSS

2017
42

2019
67

2019
384

* kommunaliseringen av hemsjukvården

2018
141

2018
47
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Statistik från ”Koll på läkemedel” (Sammanställt från Öppna jämförelser Socialstyrelsen)
(Statistiken för 2019 är inte färdigställd).
Olämpliga läkemedel ordinerat till personer över 80 år (Andel %)
År
Finspång
Östergötland
Riket

2015
13.9
18.0
17.9

2016
12.0
17.1
16.4

2017
11.3
15.8
15.2

2018
11.2
14.5
13.9

Ordination på 10 eller fler olika läkemedel till personer över 80 år (Andel %)
År
Finspång
Östergötland
Riket

2015
43.9
44.3
46.9

2016
40.7
44.4
47.2

2017
41.0
44.7
47.6

2018
41.2
44.6
47.6

Statistiken ovan visar att vi i Finspång är bättre än snittet i länet och i riket.
Analys
En förväxling har skett under året där en patient fått någon annan patients läkemedelsdos. Orsaken till
denna händelse är att rutinen inte följdes.
I hemsjukvården beslutades att byten av smärtplåster inte skulle delegeras utan skötas av
sjuksköterskorna själva. Beslutet fattades efter ett antal avvikelser inom området.
Det ökade antalet glömda doser i ordinärt boende beror till stor del på ökade volymer i hemtjänsten
där antalet överlämnade doser ökat i takt med antalet nya ärenden.
Det totala antalet glömda doser i särskilt boende har ökat något i jämförelse från 2018 trots att
e-signering införts i alla boenden. E-signeringen har införts succesivt i verksamheten vilket innebär att
vi räknar med en positiv effekt på helår först 2020.
Den största förändringen till det bättre ses inom hemtjänsten/hemsjukvård. Det är till stor del ett resultat av
införandet av digital signering.
Den vanligaste orsaken till glömda doser beror på att följsamheten brister till de rutiner som gäller.
Årligen utför Apoteket en granskning av läkemedelshanteringen inom kommunens hälso- och sjukvård.
Årets revision gjordes på alla boenden inom äldreomsorg samt inom hemsjukvården.
Granskningen innehåller en genomgång av hela hanteringen, från ordination till det att beställning av
läkemedel görs fram till det att läkemedlen förvaras och överlämnas till patienten i bostaden.
Årets revision visar att verksamheten i grunden har en bra och säker läkemedelshantering. På alla
enheter finns uppdaterade lokala rutiner gällande läkemedel. Under året har vissa revideringar
gjords i rutinerna inom läkemedelsområdet.
Inom social omsorg har två sjuksköterskor delat på ansvaret och fortsatt att arbetat med att säkra upp
läkemedelskedjan. Trots det så har andelen glömda doser ökat det senaste året.
Utbildningen inför en delegering inom läkemedelshanteringen har fortsatt utvecklas och sker i
samverkan med NIF. Ett antal webbutbildningar ska gås igenom inför en delegering. Den enskilde
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vårdpersonalens delegeringsdokumentationen sker numera i det digitala signeringsstödet Alfa-e
som sedan styr behörigheterna.
Fall
Totalt inträffade 373 fallolyckor med någon form av skada under året. Av dessa så resulterade 14
fall i någon form av fraktur. Det finns med stor sannolikhet ett mörkertal då det svårt att avgöra om
en person fått en fraktur eller inte när personal rapporterar fallet som en avvikelse. Fallprevention
ingår som en del i Senior Alert.
Vårdhygien
Samarbetet med Regionens vårdhygien har fungerat bra under året. Två ombudsmöten har
genomfört under året, ett för alla hygienombud i verksamheten och en grundutbildning som hållits
för nya ombud.
Att utföra hygienronder (främst inom särskilt boende) ingår i sektor Vård- och omsorgs
interkontroll och i kommunens ledningssystem. En särskild mall används för att underlätta ronden
som genomförs av enhetschefen. Denna rond ska vara en hjälp till att hitta brister i verksamheten
och göra förbättringar inom hygienområdet. Internkontrollen visar att alla enheter inte utför
ronden.
Brister har setts i den årliga funktionskontrollen av decontiminatorer/spolar på några av våra
äldreboenden. På några enheter har spolarna slutat att fungera då de varit för gamla. Ett
serviceavtal har tagits fram och nya maskiner har köpts in till enheter där de befintliga slutat
fungera.
Metoden med hygienobservationer är införd på alla enheter. Metoden innebär att det utsedda
hygienombudet under en månad ska göra tio följsamhetsobservationer utifrån basala hygienrutiner
och klädregler. Observationerna är anonyma och resultatet lämnas till enhetschefen. Enhetschefen
hanterar sedan resultatet på sin enhet. Inom hemtjänst gäller främst självskattning av följsamheten
då många moment är ensamarbete.
Vid årets uppföljning ses brister på några enheter i att utföra själva observationerna som i flera fall
beror på att ombud har slutat och nya ska tillsättas. Där observationer utförts så ses brister i att inte
desinficera händerna innan vårdarbete. Fortfarande brister användningen av plastförkläde vid orent
arbete även om mindre förbättringar ses sedan förra året. En viss överanvändning av
skyddshandskar vittnar ombuden om vilket inte är bra vare sig etiskt eller ekonomist.
Brister ses också kring hanteringen av arbetskläder och tvätt av arbetskläder. En upphandling av
cirkulationstvätt ska påbörjas under 2020 som gäller sektor Vård och omsorg och Social omsorg.
Kost och nutrition
Under året har kost och nutritionsarbete fortsatt under ledning av vår dietist. Under våren var dock
dietisten till viss del tjänstledig vilket innebar att kontakten med ombuden var av förklarliga skäl till
reducerad.
Under hösten har dietisten haft träffar med ombuden och arbetat med förbättringsförslag inom
området. Vid en av träffarna har man tillsammans lagat mellanmål som uppslag till den egna
verksamheten. Ett samarbete med kommunens kostorganisation har skett under året. Det har bl.a.
handlat om att kunna påverka matsedel för de äldre. Följande förbättringsområden har varit aktuella
detta år:
• Nattfastan, mäts under november
• Bättre och mer genomtänkta mellanmål
• Lugnare miljö vid måltiderna
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Förbättringsarbetet har gett blandade resultat men med flera goda exempel.
Nattfastemätningar har genomförts på alla enheter inom äldreomsorgen där vi kan konstatera att
förbättringar skett på flera enheter genom att servera en för-frukost och mer sena kvällsmål.
Det finns enheter med lite för lång nattfasta. Där fortsätter arbetet med att korta ner tiden mellan
sista målet mat för dagen till det första dagen därpå.
Palliativ vård
Under hela året har registreringar gjorts i kvalitetsregistret Svenska Palliativregistret. Nedan är ett
urval av resultat från registret.
Täckningsgraden - hur många som rapporterats i registret 2019

Täckningsgraden av registrering i registret visar att vi i Finspång har rapporterat drygt 75 % av alla dödsfall.

Värdet i spindeldiagrammet visar % av måluppfyllelse där 100% är målet
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Ett utdrag ur registret för 2019 visar att vi i Finspång även detta år gjort förbättringar i resultatet i
jämförelse med föregående år även om det är marginellt. Enligt ovan spindeldiagram ses
förbättringar främst inom området ”utförd validerad smärtskattning”. I flera andra mått ses så gott
som 100% måluppfyllelse. Det borgar för att patienter i livets slut får ett gott omhändertagande
och bra symtomkontroll med kvalitet som gör ett värdigt slut.
Det finns, trots ett bra resultat, saker att ytterligare förbättra, såsom att genomföra smärtskattning i
högre grad än idag. Det gäller även att om möjligt förhindra att personer får smärtsamma trycksår
sista tiden i livet samt att utföra munhälsobedömningar sista levnadsveckan.
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Kommunens specialistsjuksköterska inom palliativ vård har deltagit i länsdelens samverkansmöten
där de övergripande palliativa riktlinjerna reviderats.
Hon har också haft regelbundna träffar med de ca 35 palliativa ombuden som finns utsedda i
verksamheten. Träffarna har syftat till att tillsammans tydliggöra, jämställa, utveckla och
kvalitetssäkra vården i livets slut. Utöver det har en kontinuerlig översyn skett av alla rutiner kring
den palliativa vården.
Under året har också en uppföljning gjorts av användandet av palliativa vårdplaner vid förväntade
dödsfall. Den visar på en 100 procentig måluppfyllelse vilket är mycket bra.
94 personer hade en palliativ vårdplan av totalt 112 personer som avlidit. Mellanskillnaden var ej
förväntade dödsfall eller att man avlidit på annan plats.
Vid en journalgranskning visar det sig att det strategiska målet att ingen ska avlida ensam har i
princip uppnåtts. Totalt saknades VAK vid ett tillfälle2 av alla förväntade dödsfall.
(2Enligt MAS ”hårda” bedömning)
Rehabilitering
Även under detta år har rehabiliteringsorganisationen varit hårt ansträngd i flera avseenden.
Enligt Kommunrehab (KR) har man tvingats prioritera och förlita sig på att vårdpersonalen utför
ordinerade insatser och att man har ett rehabiliterade förhållningssätt.
Ett antal avvikelser inom detta område visar att vårdpersonalen inte alltid utför detta på ett
tillfredställande sätt. Det kan handla om att man inte utfört de träningar som är ordinerade.
Detta kan leda till att patientens förmåga inte blir optimal eller i värsta fall försämrad vilket är
allvarligt.
På alla enheter finns rehabiliteringsombud i personalgrupperna utsedda. De har till uppgift att
bevaka området rehabilitering och vara de som har lite extra ansvar och kunskap inom området.
Under året har ett ombudsmöte genomförts där man gått igenom manuella förflyttningar och haft en
visning av olika typer av rullstolar.
Inom sektor social omsorg har rehabiliteringssituationen blivit något förbättrad sedan mer resurser
tillsatts. Fortfarande kvarstår behovet av prioriteringar då behoven är stora.
Under året har KR haft ett bra och utvecklade samarbete med Regionens rehabilitering här i
Finspång. Både på ledningsnivå och mellan personalgrupperna.
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Kvalitetsregister Senior Alert
Senior Alert innehåller tre olika områden där riskbedömningar görs: undernäring, fall och trycksår.
Finspång ligger klart inom de gränsvärden som satts nationellt.
Positiv att se att många åtgärder är vidtagna och uppföljda utifrån antalet riskbedömningar som
gjorts. Vid bedömda risker upprättas en vårdplan som beskriver problemet, åtgärder och
uppföljning.
Under första halvåret har riskbedömningar enligt Senior Alert gjorts på alla äldreboenden samt på
korttidsplatser. Efter diskussion i ledningen beslutades att registreringen på särskilt boende skulle
tillfälligt upphöra just efter sommaren. Orsaken till detta beslut var resursbrist.
Under året har ett utvecklingsarbete av specialistsjuksköterskan inom äldrevård startats i
hemsjukvården/hemtjänst att riskbedöma i senior alert. Särskilda rutiner har tagits fram hur detta
ska gå till där kontaktpersonen i hemtjänsten fått ett utökats ansvar.
Totalt resultat 2019 ur kvalitetsregister Senior Alert, riskbedömningar på 330 personer.
Mått
Antal gjorda riskbedömning
Bakomliggande orsak vid risk
Antal vidtagna åtgärder
Antalet åtgärdsplaner

*Målvärde som satts nationellt i Senior Alert

Antal %
81 %
92 %
88 %
97 %

Målvärde*
75 -100 %
75 -100 %
75 -100 %
75 -100 %

Riskbedömningar inom hemtjänsten
Mått
Antal gjorda riskbedömning i hemtjänsten
Bakomliggande orsak vid risk
Antal vidtagna åtgärder
Antalet åtgärdsplaner

Antal
26st
22st
6st
26st

Kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)
Detta register är först och främst ett omvårdnadsregister där man efter en registrering av en persons
symtom/beteende först och främst får tips om metoder kring omvårdnadsåtgärder som man kan
vidta. Eftersom registret främst gäller demenssjuka personer används det mest i särskilt boende.
Kommun
Norrköping
Linköping
Finspång
Motala
Mjölby
Boxholm

2019
481
318
160
232
191
21

2018
351
309
158
232
163
20

Antalet inmatningar i BPSD-registret under 2019 i ett urval av kommuner samt i jämförelse med 2018
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Kvalitetsregister SveDem (Svenska demensregistret)
Detta register används först och främst av Regionen att registrera personer med en diagnostiserad
demenssjukdom. Kommunens sjuksköterskor har sedan hemsjukvårdsreformen uppdraget att göra
uppföljningar på dessa patienter. Uppgifterna förs sedan in i registret.
Trycksår
Sår på personer som uppkommer på grund av tryck betraktas som en vårdskada och ska rapporteras
som avvikelse. En utredning ska göras för att om möjligt hitta brister i verksamheten som orsakat
såret och åtgärda dessa.
Trycksårsprevention är en del i den basala omvårdnaden och riskbedömning ska ske kontinuerligt
via senior alerts kvalitetsregister.
MAS följer andelen trycksår i verksamheten varje tertial genom en ögonblicksbild hur många
trycksår som har uppkommit i vår verksamhet och hur många som läkts.
År
2019
2018

Antal uppkomna sår
19
23

Antal läkta sår
22
18

Mellanskillnaden mellan antalet uppkomna sår och antalet läkta beror på att några personer fått sitt trycksår på annan
plats än i kommunens verksamhet.

Svenska HALT
Folkhälsomyndigheten har under ett antal år bjudit in Sveriges kommuner att delta i en nationell
mätning kallad HALT. Mätningen gäller förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och
antibiotikaanvändning. Folkhälsomyndigheten beslutat att inte genomföra någon HALT-mätning
under 2019.
Samordnad vård- och omsorgsplanering – följsamhet till länsövergripande rutiner
korttidsboende
Under november månad gjordes även detta år en särskild kontroll på om de länsövergripande
rutinerna kring vårdplanering följdes. Det gällde patienter som flyttades från slutenvård till någon
av kommunens korttidsplatser. Totalt var det sju personer som flyttades under månaden. Resultatet
visade ett mindre antal brister än förra årets mätning. Resultatet i länet kommer att sammanställas
och presenteras för länets kommuner för eventuella vidare åtgärder.
Under året har ett det IT-stöd som finns för gemensam planering mellan huvudmännen bytts ut från
Meddix till Cosmic LINK.
Anmälan Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Ingen rapporterad händelse inom hälso- och sjukvården har bedömts vara så allvarlig att anmälan
gjorts till IVO under året. Anmälan till IVO ska göras om en patient drabbats av en allvarlig
vårdskada eller om det uppkommit en påtaglig risk för allvarlig vårdskada.

18
126

Övergripande strategier och planering för 2020
Fokus för patientsäkerhetsarbetet under 2020 föreslås fortsätta att ligga på att verkställa den
politiska strategin för den kommunal hälso- och sjukvården som beslutades i kommunfullmäktige i
slutet av 2018. Strategin har fastslagit ett antal viktiga områden där särskilda insatser i
verksamheten ska göras för att stärka patientsäkerheten.
Inom dessa områden från strategin kommer patientsäkerhetsarbetet fokuseras på:
•
•
•
•

Riskbedömningar för att förhindra vårdskador inom området trycksår, fallolyckor,
läkemedel och vårdrelaterade infektioner
Inom kosten ska arbetet med att korta ned nattfastan att fortsätta och ombud ska utses i
hemsjukvården/hemtjänsten
En patientansvarig sjuksköterska ska utses till varje patient för att säkra kontinuiteten
Den palliativa vården ska säkras i en vårdplan. Ingen ska behöva dö ensam

Övriga patientsäkerhetsinsatser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nya avtal om läkarinsatser inom kommunens hälso- och sjukvård ska skrivas för 2020
Kvalitetsregisterarbetet ska fortsätta och börja användas där de ännu inte blivit införda
under ledning av specialistsjuksköterskan. Resultaten ska analyseras och bearbetas för att
identifiera ytterligare förbättringar
Palliativa vården utvecklas vidare i hemsjukvården med palliativa planer för alla som har
behov av det. Palliativa ombudsarbete ska fortsätta utveckla och säkra vården under ledning
av specialistsjuksköterskan
Kost- och nutritionsarbetet ska fortsätta med ombudsmöten och förbättringsarbeten under
ledning av dietisten
Inom hygienområdet ska ombudsarbetet fortsätta i dialog med hygiensjuksköterska.
Följsamhetsobservationer ska utföras på alla enheter. Resultatet ska hanteras av ansvarig
enhetschef.
Alla trycksår i verksamheten ska registreras som en avvikelse och ses som en vårdskada och
utredas internt av ansvarig enhetschef med stöd av hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Kompetenshöjande insatser ska ges vårdpersonalen
Alla medicinska rutiner ska revideras och hållas aktuella på kommunens intranät
Ombudsverksamheten inom rehabiliteringen ska fortsätta utvecklas under ledning av
KommunRehab
Extern granskning av läkemedelshanteringen ska ske på enheterna inom vård- och omsorg
Inför e-signering inom sektor social omsorg
Utveckla arbetet med avvikelser och negativa händelser för att stärka patientsäkerheten
Journalgranska och utveckla dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournalen
Se över följsamheten till ordinerade rehabiliteringsinsatserna
Utveckla en digital plattform för kompetensutveckling för att bland annat stärka
patientsäkerheten
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Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats- EMI
År 2019

2020-01-01
Marie Doverhag, Verksamhetschef enligt HSL § 9
Cecilia Grenestam, Gruppchef med medicinskt ledningsansvar
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Sammanfattning
Vårdgivaren ska årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under året, vilka åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka resultat som uppnåtts.
Kommunstyrelsen är vårdgivare för den kommunala grund- och gymnasieskolan, Ljusfalls friskola samt Curt Nicolin gymnasiet. Elevhälsans medicinska
insats, EMI, består av 7 skolsköterskor, skolläkare 9h/vecka samt gruppchef
med medicinskt ledningsansvar
De viktigaste åtgärderna som vidtagits för att öka patientsäkerheten 2019 har
varit:
• Ökat vårdnadshavares och elevers delaktighet i hälsobesök åk F.
• Utökat skolsköterskegruppen med 80 % tillfälligt pga. av den höga
arbetsbelastningen
• Framtagande av rutin för remittering till logoped tillsammans med
närsjukvården.
• Påbörjat byte och utbildning av nytt dokumentationssystem för elevhälsan.
• 3 skolsköterskor fått utbildning i ”första hjälpen i psykisk hälsa”.
EMI har bidragit i verksamhetens patientsäkerhetsarbete genom att rapportera
avvikelser och föreslå förbättringar. Fem stycken avvikelser har inkommit,
vilket är en minskning från tidigare år. Två riskanalyser har genomförts gällande byte av hälsobesök från åk 2 till åk F samt för byte av dokumentationssystem.
•
•
•
•

EMI har god täckning i utförda hälsobesök, ett fåtal elever på gymnasiet tackar nej.
226 skolläkarbesök har skett varav 5 är skolformsutredning.
424 st vaccinationer har utförts. Endast 13st vårdnadshavare tackar nej
till grundvaccinering. En minskning från tidigare år.
Antalet journalförda besök, planerat som oplanerat, inom EMI var under året 4096 st.

Det som elevhälsans medicinska insats kommer fokusera på 2020 är:
• Utbildning i nya dokumentationssystemet och utifrån det
skapa/revidera rutiner kring dokumentation så att patientsäkerhet uppnås.
• Bevaka förslaget om utökning av vaccinationsprogrammet för pojkar
mot HPV, humant papillom virus, till höstterminen 2020 utifrån att
man ändrade vaccinsort under 2019.
• Permanenta den tillfälliga ökning av skolsköterska man haft från oktober och framåt då elevantalet ökar och den psykiska ohälsan är hög
• Utveckla digital hantering av avvikelser i prorenata för att underlätta
för skolsköterskor att skriva avvikelser
• Utbildning i statistikdelen i prorenata för att kunna skapa tillförlitliga
rapporter
• Öka delaktighet med elever i elevhälsofrämjande frågor vid t.ex. elevråd.
3
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Inledning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra
patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet
hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem
för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1
mars varje år.

STRUKTUR
Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap.
Övergripande mål för elevhälsans medicinska insats, EMI, har under 2019
varit:
• Öka samverkan med vårdnadshavare vid skolstart genom att förlägga
det första hälsobesöket på skolan hos respektive skolsköterska i Fklass tillsammans med elev och vårdnadshavare.
• Bevaka förslaget om utökning av vaccinationsprogrammet för pojkar
mot HPV, humant papillom virus, som ligger på regeringsnivå.
• Bevaka antalet elever/skolsköterska då elevantalet kontinuerligt ökar
från förskolan.

Organisation och ansvar
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare
Kommunstyrelsen är vårdgivare och har övergripande ansvar för att elevhälsans medicinska insats uppfyller krav enligt patientsäkerhetslagen. Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett beslutat ledningssystem som systematiskt ska
säkra och utveckla kvalitén i verksamheten.
Verksamhetschef enligt HSL
Verksamhetschef för central barn och elevhälsa, CBEH, representerar vårdgivaren och ska säkerställa att hälso- och sjukvård drivs utifrån gällande lagar,
föreskrifter, riktlinjer och rutiner. Verksamhetschefen ansvarar för att hälsooch sjukvårdspersonal har tillräcklig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter samt att resursanvändning och bemanning är optimal för att uppnå en
god och säker vård.
Gruppchef med medicinskt ledningsansvar
Gruppchef bistår verksamhetschefen med medicinsk kunskap i arbetet med att
upprätta riktlinjer och rutiner, arbeta med patientsäkerhet och egenkontroll,
4
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följa upp och utvärdera verksamheten utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv. Gruppchef har delegation från vårdgivaren att utreda, analysera och göra
anmälningar enligt Lex Maria till IVO.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Som hälso- och sjukvårdspersonal i EMI har man ett personligt ansvar att
hålla sig uppdaterad och följa rutiner och riktlinjer, föra in klagomål/synpunkter samt bidra i förbättringsarbetet. Arbeta enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet och bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls samt
att öka och stärka elevens och närståendes delaktighet i vården.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3
• Närsjukvårdens kvalitetsansvarig och logoped samt specialpedagog på
CBEH och gruppchef EMI har tagit fram en rutin för att säkerställa
vårdkedjan vid remittering, utredning och uppföljning av elev med
läs- och skrivsvårigheter. Behovet av en gemensam rutin blev extra
tydlig när elever som ska utredas av regionen hänvisas till andra regioner pga. långa vårdköer.
• Gruppchef EMI och personal från sektor utbildning deltar sedan hösten 2018 i projektet ”tidig samverkan för barn och unga”, ett regeringsuppdrag, tillsammans med socialtjänst och regionen. Projektet
pågår fram till 2020 med syfte att skapa samverkan för tidiga insatser
för barn och unga. Aktiviteter som förekommit är vägledningsgrupper
för vårdnadshavare samt utbildning till elever åk 8 i ”vad som får oss
att må bra och verktyg för att må bättre”.
• Regelbundna träffar har skett med representanter från EMI, dels i
östra Östergötland men även för hela länet för att delge varandra erfarenhet, nyheter och driva gemensamma frågor kring den medicinska
insatsen i elevhälsan bl.a. byte av dokumentationssystem.
• Skolläkarna i länet har haft regelbundna träffar för verksamhetsutbyte
och skapa gemensamma riktlinjer

Patienters och närståendes delaktighet
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
• Inför skolstart skickas skriftlig information till vårdnadshavare om
verksamheten, basprogram och vaccinationer enligt nationellt program
samt kontaktuppgifter till EMI. Detta finns även tillgängligt på kommunens hemsida. EMI är med på skolans informationsmöte med
vårdnadshavare för blivande åk F under vårterminen.
Samtycke från vårdnadshavare inhämtas vid överrapportering från
BVC, inför vaccination och journalbeställning.
• Från och med detta läsår har vårdnadshavare bjudits in till första hälsobesöket i åk F hos skolsköterska tillsammans med eleven.
• Inför hälsobesök i åk F, 4, 7 och gymnasiet åk 1 skickas hälsodeklaration till elev och vårdnadshavare samt informationsbrev om själva
besöket. Efter besöket skickas skriftligt meddelande med eleven hem
om resultat av hälsobesöket (ej gymnasiet). Vid behov kontaktas
vårdnadshavare på telefon.
5
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•

Skolsköterskor deltar i elevråd, matråd, skolråd, trygghetsgrupp och
föräldramöte vid behov och efterfrågan.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Hälso- och sjukvårdspersonal rapporterar händelser som medfört skada eller
hade kunnat medföra skada för elev i samband med vård via en blankett. Rapporteringsskyldigheten finns beskrivet i en rutin i metodboken. Syftet med
rapportering är att genom uppföljning öka kunskapen för personal i EMI om
risker och felhändelser, och därigenom minimera riskerna med förebyggande
åtgärder samt utveckling av metoder och arbetssätt
Gruppchef, ansvarar för händelseanalys och anmäler Lex Maria vid behov.
Denne sammanställer och återför resultat och åtgärder till verksamheten på
skolskötersketräffar. Tillsammans med respektive skolsköterska/skolläkare
ansvarar de för kontakten och information till elev och vårdnadshavare.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§§, 7 kap 2 § p 6,
Rutiner för hur klagomål- och synpunkter ska tas om hand finns beskrivet i
kommunens ledningssystem. Ett klagomål eller synpunkt ska ses som en förbättringsmöjlighet i verksamheten. Verksamhetschef utreder och återför inkomna klagomål/synpunkter till arbetsgruppen. Gruppchef är stödjande i frågor som rör patientsäkerheten. Om medarbetare får klagomål/synpunkter på
verksamheten förs de in för diskussion på skolskötersketräff där gruppchef
utreder och återkopplar.

Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Egenkontroll

Omfattning

Källa

Rutiner och riktlinjer i
metodboken

1g/år fördelat över
ett läsår på skolskötersketräffar

Egenkontrollplan i metodbok

Kontrollstation i åk 3,6,9
och gymnasiet åk 2 att
man erbjudits nationellt
basprogram

1g/år

Checklista i PMO

Kollegial journalgranskning

1g/år

Egenkontrollplan i metodbok

Loggkontroll av journalåtkomst

1g/kvartal

PMO - admin

Kalibrering av audiometrar

1g/år

Hörseltekniska Linköping protokoll
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Kontroll av längdmätare,
syntavla
Kylskåpstemperatur

1g/år

Egenkontrollplan i metodbok
Protokoll

Kalibrering av blodtrycksmätare

1g/år

Medicintekniska Norrköping - protokoll

Avvikelser

1g/månad
Analys 1g/år

Skolskötersketräffar
Patientsäkerhetsberättelse

Kontroll av läkemedel

1g/termin

Läkemedelsrutin

Bemanning och resursfördelning

1g/läsår

Procapita

Patientens klagomål och
synpunkter

1g/mån på skolskötersketräffar

Patientnämnden, IVO, avvikelsehanteringssystemet

1g/månad

PROCESS - Åtgärder för att öka
patientsäkerheten
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2
• Från och med höstterminen 2019 har hälsobesöket i ÅK F omarbetats
i syfte att öka elever och vårdnadshavares delaktighet inom EMI. Tidigare träffade skolsköterskan eleven ensam och kontakten med vårdnadshavare skedde genom informationsbrev innan och efter besöket.
Nu bjuds vårdnadshavare och elev in till besöket, hälsokontroll utförs
och man kan fokusera på individuella hälsosamtal tillsammans. Vårdnadshavare får en personlig kontakt med EMI och samarbetet och vidare kontakter fungerar lättare.
• Regeringen beslutade att även pojkar ska erbjudas vaccination mot
HPV, humant papillom virus, under 2019 men backade på startdatum
då man bytte vaccin. Det HPV vaccin man använt skyddar mot 5 olika
virus sorter medan det nya vaccinet, som är upphandlat, är dyrare men
skyddar mot hela 9 av de vanligaste virus sorterna som kan leda till
cancer. Nu förväntas nytt besked komma under 2020 med start höstterminen, vilket leder till en ökad arbetsbelastning för EMI.
• För att kunna möta upp det ökade elevantalet och fler drop- in besök
gällande psykisk ohälsa har EMI tillfälligt utökats med 80 % under
oktober-december. Utökningen kommer fortsätta under första delen
2020 i väntan på beslut om en utökning av EMI och med det öka patientsäkerheten
• EMI har fört in gruppresultat från hälsosamtal i respektive årskurs till
elevhälsan där man ser en klar ökning av den psykiska ohälsan hos
elever i åk 7 jämfört med 2018. Hälsobesökets resultat kan användas i
elevhälsan som underlag för det hälsofrämjande och förbyggande arbetet.
• 3 skolsköterskor har fått utbildning i ”första hjälpen till psykisk hälsa”
Programmet ger kunskaper i att upptäcka tecken på psykisk ohälsa, samt i
att bemöta och att slussa vidare till professionellt stöd vid behov.
• Gruppchef EMI har gått igenom rutin och riktlinje kring egenvård,
som är upprättad i samverkan
med regionen, med grundsko7
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•

lans rektorer. Det är rektors ansvar att säkerställa den vård eleven får i
skolan t.ex. medicinering, sondmatning, insulingivning etc.
Byte av digitalt journalsystem från PMO till Prorenata för hela elevhälsan. Ett system som är lättar att hantera för användaren och kan avgränsa behörigheter i systemet på ett säkrare sätt. Utbildning i systemet sker från december -19 till februari-20 för att sedan gå över i det
nya under v 9. Modernare och säkrare funktioner för uppdatering,
loggkontroller, bevakningar och möjlighet till likvärdig och rättssäker
dokumentation. Systemet kan rättssäkert hantera elev med sekretessmarkering som i dagsläget får dokumenteras i pappersform.

.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4
Bedömning av risk för händelser som skulle kunna inträffa, som kan medföra
brister i verksamheten, samt inskickade förbättringsförslag diskuteras kontinuerligt på yrkesträffar 1g/månad.
Riskanalyser som utförts 2019 är för omstrukturering av hälsobesök från skolläkare åk 2 till skolsköterska åk F tillsammans med vårdnadshavare. Den ändringen berör årskurserna F, 1 och 2 och en plan finns för att ingen elev ska
missas.
Samt en riskanalys inför byte av digitalt journalsystem för att säkerställa att all
information från befintligt system kommer med i det nya samt att alla användare får rätt behörighet och utbildning.
Riskanalyserna kommer utvärderas under våren 2020

Utredning av händelser - vårdskador
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket
MLA och verksamhetschef sammanställer och analyseras avvikelser, förbättringsförslag, klagomål och synpunkter för att kunna se eventuella mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Avvikelser lyfts i
ssk träff 1g/mån.
Skolsköterskor är duktiga på att lyfta förbättringsförslag av deras arbetsmetoder och rutiner på de gemensamma skolskötersketräffarna men även kontinuerligt in till gruppchef.
Under 2019 har ingen avvikelse lett till Lex Maria.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
• Dokumentationssystemet PMO har lagts in i SKLs databas KLASSA.
KLASSA är ett verktyg för att skapa handlingsplaner och förslag på
upphandlingskrav baserat på informationsklassning av IT-system.
• Loggkontroller i dokumentationssystemet har genomförts 1ggr/kvartal
- att användare har vårdrelation med den elev man öppnat journal för.
• Kollegial journalgranskning har skett i skolsköterskegruppen. Att man
dokumenterar utifrån givna rutiner och använder att icke värderande
skriftspråk.
• Systemadministratör/gruppchef EMI kontrollerar 2g/läsår samtliga
8
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•

•

användares behörighet av dokumentationsakt och skolor
Upphandling av dokumentationssystem, som uppfyller elevhälsans
olika professioners krav på dokumentation och informationssäkerhet,
påbörjades i slutet av 2018, blev klart oktober 2019 och kommer införas februari 2020. Exempel på förbättrad säkerhet i det systemet är inlogg via sithskort för EMI, fildelningar till andra myndigheter på ett
rätts- och patientsäkert sätt, tydligare ärendefördelning, testmiljö,
automatisk och daglig uppdatering mot elevsystemet procapita som
aviserar till EMI att ny elev börjat och nationellt program kan påbörjas m.m.
En riskanalys för överförandet av all information som finns i PMO till
Prorenata har skapats. För EMI följer inte väntelista och tidbok med
automatiskt men handlingsplan med tidsangivelser finns skapad för
hur informationen följer med manuellt av respektive skolsköterska

RESULTAT OCH ANALYS
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3

Egenkontroll
•

•

•

Uppföljning och revidering av samtliga rutiner enligt årshjul och
egenkontrollplan är planerad till gemensamma träffar 1g/månad. Alla
rutiner har inte kunnat revideras gemensamt i skolsköterskegruppen
utan delats upp mellan varandra och gruppchef. Detta pga. att färre
skolskötersketräffar genomförts än planerat då de behövts i övrigt
team- och samarbete i skolan. Nästa års skolskötersketräffar planeras
att inte sammanfalla med övrig skolas mötestider.
Moduler i dokumentationssystemet PMO som används för att säkerställa uppföljningar och bevakningar är väntelista, vaccinationsbevakning, hälsobevakning och dokumentbevakning. Rutiner kring remittering, som var ny för året, har fungerat bra och vi har nu en tydlig uppföljning och bevakning på om remissbekräftelse och remissvar inkommer.
Bemanning och resursfördelning ses över inför läsårsstart utifrån
elevunderlag och arbetsbelastning. Bemanningen räckte inte till för att
hinna med nationellt program och förebyggande arbete. Den tillfälliga
utökningen inom grundskolan skapade möjlighet att hinna med nationellt program, vaccinationer, samverkan etc.
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Avvikelser
Redovisning av inkomna avvikelser år 2019
Antal
Avvikelseområde
Uteblivet remissvar från
3
annan vårdinstans
1

Personnummer saknas på
remissvar från regionen

1

Teknisk utrustning där
man växlad kontakt mellan två apparater vilket
ledde till att kylskåp var
utdraget och 6 st vaccin
fick kasseras

Åtgärd
Remissvar har eftersökts
och avvikelseanmälts till
respektive vårdgivare
Avvikelse till vårdgivare
samt ett möte där ny rutin
togs fram
Kylskåp kopplas till en
annan kontakt så växling
mellan kontakter ej sker

Merparten av avvikelser handlar om remissvar från annan vårdgivare. Det har
framförallt berört kontakt med logoped och dietist. I båda fallen har möte med
berörda parter skett och man har gemensamt kommit fram till förbättringsförslag och rutiner.
Under 2019 inkom endast 5 avvikelser. Om det minskade antalet beror på att
färre avvikelser sker eller att de inte rapporteras behöver diskuteras i skolsköterskegruppen. Idag har vi en manuell hantering av avvikelser vilket kan
bromsa skolsköterskor att skriva. Men det vi också ser när vi sedan några år
tillbaka infört kontrollstationer i åk 3,6,9 och gy åk2, så minskar avvikelser på
missade hälsosamtal och undersökningar.

Klagomål och synpunkter
Inga klagomål har inkommit via kommunens klagomålshantering. De klagomål som berört EMI har skett via skolsköterska. Två vårdnadshavare har kontaktat gruppchef. Klagomålens gemensamma ämne är kommunikation - man
upplever som vårdnadshavare få för lite information om sitt barn/ungdoms
drop-in besök hos skolsköterska. Diskussion i skolsköterskegrupp har skett
kring när en elev juridiskt kan anses mogen för bärare av information själv,
drop-in besökets art, möjligheten att nå vårdnadshavare etc.
Elevers synpunkter på EMI kan fångas upp på t.ex. elevråd. Idag deltar skolsköterskan i elevrådet när elever frågar efter det. Här behöver skolsköterskans
deltagande bli en naturlig del det i elevhälsofrämjande arbetet.

Händelser och vårdskador
Händelseanalys kring inkomna avvikelser har riskbedömts i de lägre allvarlighetsgraderna. De har upptäckts av skolsköterska vid kontrollstation och inte
lett till patientskada utan som tillbud och förbättringsförslag.
Ingen avvikelse har lett till lex Maria.
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Riskanalys
Ändringen av hälsobesöket i åk F till medverkande med vårdnadshavare i
samtalet har inneburit att själva besöket tar mer tid för respektive skolsköterska. Mer tid till kallelse då besöket ska synkas med vårdnadshavare och
mer tid för dokumentation efter besöket. Men samtliga skolsköterskor är överens om att de positiva vinsterna med familjens delaktighet i första kontakten
med EMI är värdefull för det fortsatta samarbetet. Tidiga hälsofrämjande och
förebyggande insatser kan riktas och erbjudas eleven och familjen.

Övriga resultat
Se bilaga 1
• Det är fortsatt god täckning i hälsobesök. På grundskolan tackar ingen
nej till dessa besök och på gymnasiet uteblir endast ett fåtal elever.
• En jämförelse mellan läsåren 17/18 och 18/19 på frågan ”känner du
oro, stress eller ledsamhet”, indikatorer för psykisk ohälsa, visar en
dubblering i antal elever som upplever det enligt samtalen i åk 7.
• Antalet hälsosamtal med nyanlända fortsätter ligga högt. Vi ser att
många flyttar inom landet och mycket tid läggs på att spåra journaler,
vaccinationskort, tidigare skoldokumentation samt att erbjuda svenskt
hälso- och vaccinationsprogram.
• Antalet vaccinationer under 2019 ser ut att ha minskat med nästan 200
doser jämfört med tidigare år. Så är inte fallet utan en högstadieskola
har förflyttat sin vaccination man ger åk 9 till vårterminen. Dessa siffror kommer alltså med till nästa års patientsäkerhetsberättelse.
• Drop-in besöken ser ut att ha minskat med 200 i antal men fortfarande
finns ett stort mörkerantal där dokumentation inte krävs eller saknas
t.ex. när man möter och hjälper en elev i korridor eller agera ombud
via lärare.

Mål och strategier för kommande år
•
•
•
•
•
•

Utbildning i nya dokumentationssystemet och utifrån det
skapa/revidera rutiner kring dokumentation så att patientsäkerhet uppnås.
Bevaka förslaget om utökning av vaccinationsprogrammet för pojkar
mot HPV, humant papillom virus, till höstterminen 2020 utifrån att
man ändrade vaccinsort under 2019.
Permanenta den tillfälliga ökning av skolsköterska man haft från oktober och framåt då elevantalet ökar och den psykiska ohälsan är hög
Utveckla digital hantering av avvikelser i prorenata för att underlätta
för skolsköterskor att skriva avvikelser
Utbildning i statistikdelen i prorenata för att kunna skapa tillförlitliga
rapporter
Öka delaktighet med elever i elevhälsofrämjande frågor vid t.ex. elevråd
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Bilaga 1 övriga resultat
Kontakter i EMI 2019

Antal (st)

Hälsosamtal i åk F

314

Hälsosamtal i åk 4

277

Hälsosamtal i åk 7

217

Hälsosamtal i gymnasiet åk 2

128

Hälsosamtal med nyanländ

60

Vaccinationer

424

Tackat nej till vaccination

13

Drop – in besök i EMI

1923

Skolläkarbesök

226

Medicinsk skolformsutredning

5

Kontrollstation i åk 3

257

Kontrollstation i åk 6

174

Kontrollstation i åk 9

217

Kontrollstation i åk 2 gymnasiet

72

Totala antalet journalförde besök
inom EMI 2019

4096
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård
och omsorg - kvartal 3 och 4 av klagomål, utredning och
anmälan av Lex Sarah och Lex Maria
Sammanfattning
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor vård- och omsorgsärenden
gällande klagomål, utredning och anmälan Lex Maria och Lex Sarah.
Synpunkter och klagomål
Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga synpunkter och
klagomål. Under tredje och fjärde kvartalet (kv. 3 och 4) har 1 synpunkt/klagomål
inkommit till vård och omsorg.
Synpunkten handlade om dels bemötande från myndighetskontoret men också brist
på information i samband med ansökan om insatser.
Identifierat förbättringsområde utifrån synpunkten är att i mer förebyggande syfte
informera vilka insatser man har möjlighet att ansöka om. Dessutom lämna tydliga
instruktioner om vilka kontaktvägar som finns för kontakt med
biståndshandläggarna.
Lex Maria och Lex Sarah
Under tredje och fjärde kvartalet 2019 finns ingen Lex Maria och ingen Lex Sarah
anmäld till IVO.
Under fjärde kvartalet 2019 har två utredningar enligt Lex Maria påbörjats och är nu
i analysfas.
Den ena Lex Maria utredningen handlar om fall i samband med förflyttning och i
samband med hantering av arbetstekniskt hjälpmedel. Omständigheterna var sådana
att det bedömdes att en fortsatt utredning internt enligt Lex Maria behövde initieras.
Den andra utredningen enligt Lex Maria avsåg skada som uppstått i samband med
fall. Utifrån konsekvens för den enskilde bedömdes det relevant att internt utreda
händelsen vidare enligt Lex Maria.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen.
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2020-01-08
Dnr KS.2017.0703

Marie Stark

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda
beslut äldreomsorg kvartal 4 2019
Sammanfattning
Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till
Kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.
1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen
ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till
kvinnor respektive män.
Under fjärde kvartalet 2019 fanns 19 beslut som inte kunnat verkställas inom tre
månader inom sektor Vård och omsorg.
Ärende

Antal dagar

Man/Kvinna Kommentar

113

180

K

Platsbrist, verkställt 191113

118

150

K

Platsbrist, verkställt 191007

123

141

K

Platsbrist,verkställt191017

124

149

K

Platsbrist, verkställt 191116

125

100

K

Platsbrist, verkställt 191108

126

182

M

Platsbrist, verkställt 191228

127

169

K

Platsbrist, verkställt 191220

128

129

K

Platsbrist, verkställt 191228

129

168

M

Platsbrist

130

168

K

Platsbrist

131

129

K

Platsbrist, verkställt 191121

133

133

K

Platsbrist, verkställt 191212

134

110

M

Platsbrist, verkställt 200108

137

92

K

Platsbrist
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140

125

M

Platsbrist, verkställt 200108

141

99

M

Platsbrist

145

110

M

Platsbrist

147

92

K

Platsbrist

149

96

K

Platsbrist
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. att ta informationen till protokollet
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Dnr KS.2019.0060
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider
barn och unga, kvartal 4 2019, sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt. Utredningar som grundar sig på
en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra månader. I
statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan.
Här redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller
anmälningar) för barn och unga per kvartal och fördelningen av hur många som är
122 dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet överstiger
utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de utredningar som
överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut. Redovisning sker även
av antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen pågick. I denna periods
mätning har vi även tittat på hur stor andel av utredningar längre än 122 dagar, som
slutförts inom 132 dagar och hur många som överstigit 200 dagar, för varje kvartal
hittills 2019. Till sist redovisas i denna rapport, det totala antalet utredningar som
var aktuella under varje kvartal hittills 2019.
Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt
verksamhetssystemet pågått mer än 122 dagar, egentligen är slutförda inom 122
dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet,
behöver ofta dokumentation föras i systemet och ärendet därför hållas öppet. I
dagsläget finns det inte möjlighet att i verksamhetssystemet söka ut när det egentliga
utredningsavslutet infaller, för dessa ärenden. Manuell genomgång av ärenden för
mer specifik rapportering skulle ta en ansenlig tid i anspråk. Översyn av alternativa
verksamhetssystem pågår.
Statistiken för kvartal 4 visar på ett minskat antal utredningar som överstiger 122
dagar, i jämförelse med övriga mätningar under året. Antalet formella förlängningsbeslut har ökat. Två utredningar pågick enligt mätningen längre än 200 dagar. Dessa
utredningar var båda exempel på att beslutet om insats inte kunnat verkställas genast
och att ärendet därför hållits öppet för dokumentation i väntan på verkställighet. I
praktiken slutfördes bägge utredningarna inom 122 dagar.
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Kvartal 4 avser period 1 okt – 31 december 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 28 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 5 st
Totalt: 33st
Utredningar som pågått upp till
20 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
13 st
122 dagar
Utredningar med formellt
6 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
21 - 272 dagar
Utredningar max 132 dagar (%0
talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Utredningar mer än 200 dagar,
2
(%-talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Totalt antal aktuella utredningar
85
under perioden

Kvartal 3 avser period 1 juli – 30 september 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 37 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 44st
Utredningar som pågått upp till
28 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
16 st
122 dagar
Utredningar med formellt
0 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
0 - 203 dagar
Utredningar max 132 dagar (%8
talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Utredningar mer än 200 dagar,
1
(%-talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Totalt antal aktuella utredningar
91
under perioden

2 (5)

61%
39%

0%
15 %

64%
36%

50%
6%

145

2020-01-20
Dnr KS.2019.0060

Marie Lundström

Kvartal 2 avser period 1 april – 30 juni 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 42 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 5 st
Totalt: 47 st
Utredningar som pågått upp till
28 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
19 st
122 dagar
Utredningar med formellt
2 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
15 - 269 dagar
Utredningar max 132 dagar (%4
talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Utredningar mer än 200 dagar,
7
(%-talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Totalt antal aktuella utredningar
107
under perioden

3 (5)

60%
40%

21%
37 %

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2019
Avslutade utredningar under
Barn och unga 0-15 år: 56 st
perioden
Ungdomar 16-20 år: 17 st
Totalt: 73 st
Utredningar som pågått upp till
56%
41 st
122 dagar
Utredningar som pågått mer än
44%
32 st
122 dagar
Utredningar med formellt
2 st
förlängningsbeslut
Variation i utredningstid
1 – 328 dagar
Utredningar max 132 dagar (%talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Utredningar mer än 200 dagar,
(%-talet är andel av antalet
utredningar längre än 122 dagar)
Totalt antal aktuella utredningar
under perioden

6

19%

7

22%
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Kvartal 4 avser period 1 oktober - 31 december 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 31 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 40 st
Utredningar som pågått
28 st
70%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

12 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

8 – 234 dagar

30%

Kvartal 3 avser period 1 juli - 30 september 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 27 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 36 st
Utredningar som pågått
23 st
64%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

13 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

1 st

Variation i utredningstid

1 – 178 dagar

36%
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Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 54 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 61 st
Utredningar som pågått
26 st
43%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

35 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

5 st

Variation i utredningstid

3 – 285 dagar

57%

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

38%

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade
barn och unga, kvartal 4 2019, sektor social omsorg
Sammanfattning
Rapporteringen redovisar antal barn och unga, unika individer, som är placerade
i någon form. Dessutom redovisas antalet placeringar, vilket även innefattar byte
av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av
vårdform/vårdgivare. Till och med kvartal 2 2019 redovisades inte antal där det
var färre än 5 placeringar i en viss placeringstyp.
Antalet placeringar har inte nödvändigtvis något samband med kostnader för
placeringar. Nedan redovisade placeringar kan vara väldigt korta och olika
placeringar kan skilja mycket i kostnad. Kostnader för placeringar redovisas vid
tertialrapporteringen.
Antalet aktuella vårdnadsöverflyttningar under perioden redovisas i separat
tabell.
Perioden avser 2019-10-01 – 2019-12-31
Redovisning för kvartal 4 visar en minskning vad gäller HVB-placeringar (hem
för vård eller boende) och även en minskning av konsulentstödda familjehem.
Minskningen bedöms vara resultatet av ett ständigt pågående arbete att i första
hand använda olika former av familjehem vid placering.
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2019 (Q1) 2019 (Q2) 2019 (Q3) 2019 (Q4)
HVB

-

6

7

3

10

10

8

4

Konsulentstött familjehem

8

7

7

4

Släktinghem

10

8

6

7

Familjehem

26

28

22

26

Beredskap/jourplaceringar

-

-

1

5

Stödboende

-

-

1

1

Summa placeringar

64

64

52

50

Summa unika individer

52

48

45

45

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2019 (Q2) 2019 (Q2) 2019 (Q3)
HVB

Antal
2019 (Q4)

-

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

Familjehem

-

-

Släktinghem

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

Stödboende

16

11

7

4

Summa placeringar

22

14

10

7

Summa unika individer

20

14

9

7

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB

1

(enskild huvudman/ privat)
1

3

1
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Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga
2019
2018
2017
Antal - Q1

21

14

16

Antal - Q2

22

14

15

Antal - Q3

25

16

15

Antal - Q4

22

20

15

Avslut av vårdnadsöverflytt kan bland annat ske vid avslut av gymnasieutbildning, vilket ger att
den unga då är omkring 20 år.
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018
Placeringtyp
Antal 2018 Antal
Antal
Antal
(Q1)
2018 (Q2) 2018(Q3)
2018(Q4)
HVB

7

6

5

-

11

18

12

8

Konsulentstött familjehem

8

10

7

5

Släktinghem

7

5

-

7

Familjehem

30

26

27

24

Beredskap/ jourplaceringar

-

6

-

-

Summa placeringar

66

72

58

48

Summa unika individer

58

55

50

45

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2018(Q1)
2018(Q2)
2018(Q3)

Antal
2018(Q4)

HVB

29

22

15

7

6

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

-

-

Familjehem

10

7

8

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Stödboende

-

-

-

10

Summa placeringar

50

36

29

25

Summa unika individer

44

34

27

24

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)

152

2020-01-20
Dnr KS.2019.0061

Marie Lundström

5 (5)

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2017
Placeringtyp
Antal 2017 Antal 2017 Antal 2017 Antal 2017
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
HVB

-

-

6

8

-

-

8

17

Konsulentstött familjehem

17

14

11

8

Släktinghem

7

7

8

7

Familjehem

22

23

27

25

Beredskap/ jourplaceringar

-

-

-

-

Summa placeringar

56

54

62

69

Summa unika individer

53

53

58

60

(offentlig huvudman/SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2017
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2017(Q1)
2017(Q2)
2017(Q3)

Antal
2017(Q4)

HVB

40

39

44

36

28

26

24

-

Konsulentstött familjehem

7

7

6

6

Familjehem

12

13

9

9

Släktinghem

7

8

6

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Summa placeringar

94

93

89

59

Summa unika individer

-

-

85

58

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare
och antal hushåll, juli-december 2019, sektor social
omsorg
Sammanfattning
Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.

Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd:
700

Antal personer

650
600
550
500
450
400

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 622

615

636

627

641

647

624

634

602

605

603

621

2015 666

641

650

640

624

644

642

638

577

567

603

599

2016 609

597

612

636

614

627

585

587

549

526

538

562

2017 544

556

549

559

539

550

533

534

489

494

472

506

2018 582

573

577

506

563

540

521

508

536

473

507

509

2019 512

490

557

535

537

543

560

587

578

551

584

592
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Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd:

380
360

Antal hushåll

340
320
300
280
260
240
220
200

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 324

324

350

352

345

349

343

327

327

323

329

342

2015 350

343

351

353

347

359

352

350

317

319

325

331

2016 346

343

348

360

356

360

335

325

306

304

303

309

2017 306

301

303

311

308

304

290

285

272

277

270

279

2018 314

315

318

288

302

287

283

279

291

266

281

275

2019 283

260

305

295

300

311

314

325

318

313

323

324

Antalet bidragstagare och antalet hushåll har ökat jämfört med samma period (juli –
december) 2018. Nationellt sett har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ökat
ungefär lika mycket. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, förklarar ökningen till
stor del med att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken bidrar till
en övervältring till kommunerna.
I och med avbrottet vad gäller extratjänster har ett antal familjer kommit tillbaka till
försörjningsstödet i Finspång, vilket utöver ovanstående är en del av förklaringen till
ökningen av antalet bidragshushåll.
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Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad:
3000

Axelrubrik

2500
2000
1500
1000
500
0

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280
2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058
2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964
2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716

2018 1924 1935 1747 1997 1929 1890 1839 1874 1892 1608 1764 1790
2019 1915 1791 2061 2132 1941 2047 2112 2338 2276 2156 2293 2350

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan- sektor utbildninguppföljning avseende höstterminen 2019
Sammanfattning
Sektor utbildning rapporterar följande punkter enligt internkontrollplanen:







Behörighet till gymnasiet
Meritvärden
Betyg i alla ämnen år 9
Grundsärskolans resultat
Skolfrånvaro grundskola
Betygsstatisk för vårterminen grundskolan för år 6,7,8,9

Uppföljningen avser vårterminen 2019.
Behörighet till gymnasiet
Behörighet till
gymnasiet HT
2019

Behörighet till
gymnasiet Vt
2019 i riket

Grosvadsskolan

75%

84,3%

Nyhemsskolan

81,4%

84,3%

Kommentar: Utfallet HT2019 är lägre än riket VT2019(84,3%).
Utfallet är även lägre än skolornas utfall VT 2019(85,2%).
Analysen visar att skolornas prognos utifrån strategier kommer att
öka behörigheten till VT2020.
Meritvärden
Vt 18

Modellberäknat

Modellberäknat

värde

HT
19

Värde 2019

Grosvadsskolan

225

220

199

217

Nyhemsskolan

213

218

190

226

Kommentar: Det genomsnittliga meritvärdet år.9 HT2019
blev 194,5. Resultatet är lägre än modellberäknat värde och
den positiva progressionen från år.8 VT2019 är mycket låg.
Utfallet är lägre i jämförelse med riket VT2019 på 229,8.
Utfallet problematiseras på våra skolor utifrån om eleverna
får rätt betyg på höstterminen baserat på deras faktiska
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uppvisade kunskaper utifrån en allsidig bedömning. Båda
skolorna har stora utmaningar att nå ett modellberäknat värde
VT2020.
Betyg i alla ämnen år 9

År 9

Styrtal
Finspångs
kommun

Riket

90%

80,1%

VT 19

HT 19

73,6 %

61%

2019

Kommentar: Utfallet HT2019 är mycket lägre än styrtal samt utfall
riket VT2019. Sektor behöver fortsätta att utveckla verksamhetens
förmåga kring betygsättning-främst kring allsidig bedömning, men
även utreda undervisningens kvalité i förhållande till kunskapskraven.
Grundsärskolans resultat
När en elev lämnar grundsärskolan ska han eller hon få ett intyg om sin
utbildning. I grundsärskolans ämnen får eleven bara ut betyg om eleven eller
vårdnadshavare begär det. Betygen utgår från kunskapskraven i grundsärskolans
ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i
träningsskolan får inga betyg. Inga betyg finns att redovisa för HT2019.
Skolfrånvaro grundskola
Totalt antal frånvarande elever i Finspångs kommun F-år 9
Oavsett typ av frånvaro
5%
10%
20%
50%
Andel
förhållandevis
till stadie
F-3
1,59%
18,9%
3,85%
0.2%
År 4-6
2,40%
20,4%
3,8%
0,75%
År 7-9
13,40%
34,9%
12,2%
2,7%
F-9
5,01%
23,66%
6,04%
1,04%
Kommentar: Utfallet HT2019 visar liknande utfall för perioden 2018. Vi ser en
positiv tendens kring frånvarorapportering ute på enheterna, men det finns
fortfarande en förbättringspotential. Det förekommer fortfarande att frånvarande
elever rapporteras som närvarande. Vi kan konstatera att implementering av
närvarorutin samt förebyggande arbete inte har påverkat ökad närvaro positivtvilket är oroväckande. Analysen visar att skolor inte arbetar fullt ut enligt
närvarorutinen vid hög frånvaro eller brister i dokumentation-främst kring
kartläggning och utredning enligt skollagen. Slutsatsen är att skolorna behöver
stödjas ytterligare för att möta skollagens krav.
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Betygsstatisk för höstterminen grundskolan för år 6,7,8,9
Kommentar: Det genomsnittliga meritvärdet för år.6 HT2019 blev 181,6 vilket
skall jämföras med det genomsnittliga meritvärdet år.6 VT2019 på 216,8.
Eftersom eleverna inte läser samtliga ämnen, går det inte att analysera utfallet.
Det genomsnittliga meritvärdet för år.7 HT2019 blev 198,5. Utfallet är en
regression i förhållande till meritvärde år.6 VT2019. Det genomsnittliga
meritvärdet för år.8 HT2019 blev 199,5, vilket är en svag progression från år.7
VT2019 på 194,5. Det genomsnittliga meritvärdet år.9 HT2019 blev 194,5.
Resultatet är lägre än modellberäknat värde och den positiva progressionen från
år.8 VT2019 är mycket låg. Utfallet är lägre i jämförelse med riket VT2019 på
229,8.
Slutsatser resultat grundskolan:
o Utveckla förmågan att reflektera kring utfall nationellt prov och utifrån
analysen utveckla lärandet i klassrummet.
o Analysera varför elevernas positiva kunskapsprogression år.6 utvecklas
mindre år.7-9 utifrån betygsresultat.
o Utveckla pedagogers förmåga att inte fokusera på brister hos enskild elev
eller resultat utan analysera arbetsmetoder, lärmiljö samt
undervisningens utformning.
o Utveckla metoder för att följa elevernas kunskapsutveckling på
klassrumsrumsnivå(”koll på varje barn”) genom screening och tester
regelbundet i olika ämnen.
o Utveckla förmåga kring betygsättning i förhållande till elevens uppvisade
kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån en allsidig bedömning.
o Skillnader i betygsättning mellan terminer behöver analyseras, om
betygen speglar den kvalité som eleven visar vid tiden för betygsättning.
o Utreda betygsättning inom praktisk estetiska ämnen , som överträffar
generellt betygspoäng i övriga ämnen.
o Utreda och problematisera varför en mycket hög andel elever väljer att
inte läsa ett modernt språk utifrån undervisningens kvalité.
o Utreda varför elever generellt har svårigheter att nå ett högre betyg
(A,B).
o Utveckla sambedömning i syfte att utveckla samstämmighet mellan
betyg och resultat nationellt prov.
o Utveckla pedagogers förmåga kring att synliggöra elevens lärande och
arbeta med formativ bedömning, i syfte att öka elev-och pedagogers
förtrogenhet med olika kravnivåer samt bedömningsförmåga.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplan
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport december 2019
Sammanfattning
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.
Händelser under december månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för december 2019. Den
genomsnittliga räntan har sänkts något jämfört med föregående månad och
uppgår till 1,76% (1,79%).
Internbanken har fortfarande krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt
1 051,1 mdr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med
olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
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.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 20%, vilket ligger inom angivet intervall.
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Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av december var värdet i princip oförändrat mot
föregående månad 2,5 år.

Genomsnittlig ränta 2018-2019
2,03%
2,01%

2,00%

1,99%

1,99%
1,98%

1,97%
1,95%

1,95%

1,93%
1,91%

1,91%

1,89%

1,88%

1,87%

1,86%

1,85%
1,83%

1,82%

1,82%

1,81%

1,79%

1,79%

1,79%
1,79%

1,77%
1,75%
dec-17

1,76%
apr-18

jul-18

okt-18

feb-19

maj-19

aug-19

dec-19

mar-20

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.
Vid slutet av december uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 23,6%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 2,56 år.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2019-12-31

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 25% varav 20% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,5 år.
Genomsnittlig ränta är 1,76%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 23%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,6 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal
Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2019-12-31
1 051 100 000
1,76%
2,5 år
24,7%
19,9%
2,56 år
23,4%

2018-12-31
1 037 100 000
1,82%
2,39 år
40,1%
18,8%
2,33 år
39,7%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%
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Räntebindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%
400
35%

30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
50 000 000

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

216 000 000 230 000 000 110 500 000 100 000 000

5-6 år

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

64 600 000

0

0

0

0

6,71%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

209 500 000
19,93%

4,76%

20,55%

21,88%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

10,51%

9,51%

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

Utestående
20,0%
4,8%
20,5%
21,9%
10,5%
9,5%
12,9%
0,0%
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Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000
45%
40%
400 000
35%
30%

300 000

25%

20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp

Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

245 500

116 000

335 000

190 000

23,4%

11,0%

31,9%

18,1%

100 000

0

64 600

0

0

0

0

9,5%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

7-8 år

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8-9 år

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
23,4%
11,0%
31,9%
18,1%
9,5%
0,0%
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Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

147 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
58 056 000
1 051 100 000

FFIA
3%
Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%
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Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
84557
89153
89154
97386
101350
112083
117683

Ränteförfall
2020-03-19
2020-01-22
2020-02-17
2020-03-02
2020-02-24
2020-02-13
2020-03-30
2020-01-22

Kapitalförfall
2020-03-19
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30
2020-10-22

Räntesats
0,130%
0,509%
0,358%
0,430%
0,350%
0,256%
0,218%
0,084%

Kreditmarginal
0,110%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%
0,050%

Ränta
1,590%
2,010%
0,820%
0,920%
0,880%
0,520%

Kreditmarginal
0,600%
0,580%
0,560%
0,220%
0,420%
0,270%

Nominellt belopp
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
40 000 000 kr
100 000 000 kr
120 000 000 kr
500 600 000 kr

Fast ränta
4,0800%
4,0800%
4,2800%
4,2800%
1,9225%
2,2525%

Stibor
-0,098%
-0,098%
-0,098%
-0,098%
-0,098%
-0,098%

Nominellt belopp
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
341 000 000 kr

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
70 500 000 kr
550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Ränteförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Kapitalförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Förfallodag
2020-06-30
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-30
2020-03-30
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,50

år

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj.

19,9

%

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%.
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

21,9

%

2-3 år

2-3 år

2. Valutarisker
Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom
användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Ingen avvikelse

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF.

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

31,9

%

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

2,56

år

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

100,0

% Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar december 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under december månad:
Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under december som följd av en
stark börs och räntehöjning från Riksbanken vilket stärkt den svenska kronan. I
jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 183%
(179,3%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 38%, vilket är oförändrad
andel jämfört med föregående månad Värdet på pensionsportföljen har stigit med
0,6% under december och värdet på skulden har sjunkit med 1,4%. Målriskanalysen
visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90%
underskrids inom ett år.
Förändringar i pensionsportföljen:
Under månaden har amortering skett med 99 tkr i en av kommunens placeringar i
realränteobligationer.

Vid slutet av månaden ser innehållet i tillgångsportföljen ut enligt nedan med främst
nominella räntor (54%) och aktier (30%).

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
DECEMBER 2019
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Decenniets sista månad bjöd på ett fortsatt glatt humör på de finansiella marknaderna, med
stigande börser och flera nya toppnoteringar som följd. Bland annat noterades det
amerikanska aktieindexet S&P 500 för nytt all-time-high hela 11 gånger under månaden.
Den positiva utvecklingen kan till stor del hänföras till USA och Kinas framsteg i
handelskriget där parterna nu kommit överens om innehållet i ett s.k. fas ett-avtal, vilket
väntas signeras i januari. I Sverige höjde Riksbanken räntan som utlovat med 0,25 %-enheter
till 0,00% och det bidrog till att den svenska kronan stärktes mot de större valutorna under
månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX) som steg under månaden med 3,5%, vilket innebär
en uppgång om 35,0% för helåret. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med
2,0% i lokal valuta och 1,1% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI
World) gick upp under månaden med 2,8% i lokal valuta men endast 0,1% i svenska kronor.
Tillväxtmarknader steg 7,8% i dollar, vilket motsvarar 5,0% omräknat till svenska kronor.
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från
15,0% till 14,9%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från 16,0% till 15,9%
och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,1% till 14,2%. Sett till
valutamarknaden så stärktes den svenska kronan mot de större valutorna under månaden.
Vid månadsskiftet handlades en dollar för 9,33 kronor, en euro för 10,46 kronor och ett
brittiskt pund för 12,24 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 12 punkter till -1,70%
för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare
obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 11 punkter till -1,82%. Yielden för den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 16 punkter till 0,55%
och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) sjönk med 2 punkter till -0,32%.
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,76%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under december. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering stigit till 183,0% (179,3%).

•

Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk,
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell
allokering.

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier
38%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (38%)
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande
placeringspolicy.
1
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Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2019-12-31

Avkastning
2019-11-30

69,1
37,8
183,0%
0,0%
0,0%

0,6%
-1,4%
3,7%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och
används för att styra allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 38%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2019-12-31

2019-11-30

69,1
62,2
6,9
10,0%
38,0%
29,9%
0,2%

68,7
61,8
6,9
10,0%
38,0%
29,5%
0,2%

Portföljens marknadsvärde (Mkr)
Skyddsnivå (Mkr)
Riskbuffert (Mkr)
Aktuell marginal (%)
Maximal aktieexponering
Aktuell aktieexponering
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 69,1 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Likvida medel
Svenska räntebärande värdepapper
Duration
Aktier
- svenska
- utländska
Alternativa tillgångar

Andel av portfölj
2019-12-31

Min

Limiter
Max

1%
69%
0,9
30%
7%
23%
0%

0%
50%
0,0
0%
0%
0%
0%

10%
100%
15,0
40%
15%
25%
10%

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

2
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TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 7%
Globala aktier- 23%
Nom räntor- 54%
Realräntor- 16%
Kassa- 1%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga
tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket
gåtts igenom ovan.
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika
tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan
det föregående rapporteringstillfället.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
0,0%
-0,2%
0,3%
3,7%
3,5%
0,2%
1,4%
0,6%
0,8%
0,6%
0,2%
0,4%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
1,5%
1,1%
0,4%
35,0%
32,2%
35,2%
-3,0%
7,0%
6,5%
0,5%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användan det av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se..
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Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten
Östermalm 1:1
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram en ny detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten
Östermalm 1:1.
Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom Södermalm i
Finspångs tätort. Under samrådsskedet var planerat projekt ett byggande av ca 17
ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet justerades detaljplanen
så att den tillåter bostäder om ca 5 lägenheter.
Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare
indragen takvåning därutöver.
Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget.
Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.
Samråd och granskning
Samråd genomfördes under tiden 27 december 2016 till 7 februari 2017.
Granskning genomfördes under tiden 4 till 20 december 2019.
Under samråds- och granskningsskede har berörda grannar (sakägare) och
Villaägarföreningen i huvudsak inkommit med synpunkter på att ny bebyggelse
ska byggas i högst två våningar.
Omgivande bebyggelse består av villabebyggelse i tvåvåningar och
flerfamiljshus i tre våningar. Förvaltningen bedömer att en byggnad med två
våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver är lämplig att medge
inom planområdet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten Östermalm 1:1, i
enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Detaljplan för
Stora Allén – del av Östermalm 1:1
Finspångs kommun
Planbeskrivning

KS.2016.0766
Datum 2020-01-08
Antagandehandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX

DPXXX
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DETALJPLAN FÖR

Stora Allén – del av Östermalm 1:1

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:


Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (detta dokument)



Detaljplanekarta med bestämmelser, i skala 1:1000



Granskningsutlåtande



Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadsförvaltningen)

Bilaga: Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan
(Behovsbedömning)

Planförfarande
Det finns olika planförfaranden som kan tillämpas vid upprättandet av en
detaljplan. Det aktuella detaljplanearbetet handläggs med
standardförfarande då förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten och inte heller
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen, standardförfarande
Planarbetet delas in i tre skeden; samråd, granskning och antagande. Under
de två första skedena (samråd och granskning) har berörda boende, sakägare
och remissinstanser möjlighet att komma in med synpunkter. Därefter kan
planen antas av politisk instans i kommunen. Om ingen överklagar den
antagna planen, inom tre veckor från det att beslutet anslagits på
kommunens anslagstavla, vinner den laga kraft. Bygglov kan därefter
beviljas och genomförandet av planen påbörjas.

Planens syfte och huvuddrag
En detaljplan visar en samlad bild av ett områdes markanvändning och hur
miljön avses att förändras eller bevaras.
Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom Södermalm i
Finspångs tätort. Del av kommunala fastigheten Östermalm 1:1 berörs.
I tidigare samrådsskede var planerat projekt ett byggande av ca 17
ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet är planeringen
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ändrad till bostäder om ca 5 lägenheter. Planen ger möjlighet att uppföra
byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.
Dagens lekplats i planområdet tas bort i och med aktuell planering.
Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget.
Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver
upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande
miljöpåverkan.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Planområdet omfattas av 2 riksintressen för
totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken. Riksintressena som omfattas
är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovan områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som höga
objekt räknas, inom samlad bebyggelse, byggnader mm över 45 m.
Föreslagen bebyggelse som medges inom planområdet blir ej så hög att
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
Området berör i övrigt inte riksintresse enligt Miljöbalken kapitel 3 eller
Miljöbalken kapitel 4.
Kapitel 5 i Miljöbalken. Planen bedöms inte överskrida några
miljökvalitetsnormer.
MKN luft
Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål.
Luftkvaliteten i Finspång är relativt bra. Frågan måste dock alltid bevakas i
samhällsplaneringen. Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. De ämnen som
regleras är kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM
10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon. Normer finns även för
bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.
Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luftvårdsförbund. Där
samverkar man med beräkning, mätning och kontroll av MKN för
utomhusluft. SMHI:s program Simair används för beräkningar. I likhet med
föregående år visade beräkningarna att det för närvarande inte finns någon
risk att MKN överskrids för något ämne.1

1

Uppgifter från Finspångs kommuns årsredovisning 2013.
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MKN vatten
Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen.
Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt.
Skutbosjön är recipient för planområdet. Sjön har dålig ekologisk status och
uppnår ej god kemisk status. Dagvattnet inom planområdet får inte försämra
statusen i recipienten.
Inga vattenförekomster som är utpekade i VISS (Vatteninformationssystem
i Sverige) finns i närheten av området (till Skutbosjön som är närmast
utpekad förekomst är det ca 300 m). Planförslaget bedöms inte påverka
MKN för vattenförekomster på något olämpligt sätt.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet ligger inom Södermalm, något öster om Finspångs centrum.
I öster gränsar Stora Allén och i söder Åsvägen. I väster finns
villabebyggelse och norr om planområdet ligger flerbostadshus.
Planområdet är ca 2200 m2 stort (varav B-området ca 1480 m2).
Markägoförhållanden
Fastigheten Östermalm 1:1 berörs, vilken är i kommunal ägo (i samrådet
ingick del av Lokatten 5, men denna del har utgått till granskningsskedet) .

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Finspångs kommun – ”Framtiden finns i
Finspång” - antogs 2011-11-23 av kommunfullmäktige.
Aktuellt planområde ingår i ”Områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser” i översiktsplanens redovisning.
Ingen särskild redovisning eller inriktning föreslås för aktuellt område.
Aktuell planläggning strider inte mot gällande översiktsplan.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet är planlagt sedan tidigare och omfattas av gällande detaljplan
”D 6”. Detaljplanen vann laga kraft 13 november 1942 (enligt ”kunglig
majestäts beslut”). Aktuellt planområde utgör allmän platsmark (park eller
plantering samt mindre område gata). Se nedan för gällande detaljplan.
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Planområdet omfattas av 2 riksintressen för totalförsvaret. Se vidare nedan
under rubriken Riksintressen. Inga särskilda förordnanden berörs.

Utsnitt ur gällande detaljplan D6.
Strandskydd

Planområdet omfattas ej av strandskydd. Området ligger ca 300 m från
Skutbosjön.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Om en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras enligt 6 kap 11 §
miljöbalken. Inom ramen för denna miljöbedömning upprättas då en
miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan identifieras,
beskrivs och bedöms.
Beslutet om miljöbedömning har föregåtts av en checklista för undersökning
om betydande miljöpåverkan (behovsbedömning) som utförts av
samhällsplaneringsenheten (se bilaga). Ett genomförande av detaljplanen för
aktuellt planområde har i behovsbedömningen konstaterats att det inte
föreligger betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning har därför
inte upprättats.
Kommunala beslut i övrigt
Samhällsplaneringsenheten har i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt
område.
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Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark- och vegetation
Planområdet är obebyggt, förutom en befintlig transformatorstation. Trädoch buskvegetation finns i huvudsak längs fastighetsgränserna. Centralt i
området finns till viss del öppen mark samt lekanordningar.
Ingen klassad eller skyddad natur berörs.
Kommunens naturvårdssamordnare har bedömt att det inte finns några
värdefulla naturvärden som behöver tas tillvara.
Planförslaget innebär att mindre natur-/parkmark tas i anspråk för
bostadsändamål. Ingen nämnvärd påverkan bedöms ske eftersom de ytor
som ianspråktas ej bedöms utgöra särskilt värdefull eller utpekad naturmiljö.
Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har utförts av ÅF under planprocessen.
Undersökningen anger att planerad bebyggelse är lämplig/möjlig att uppföra
ur stabilitets-, sättnings- och grundvattenperspektiv.
Rapporten anger bl a att jorden i området huvudsakligen består av
torrskorpefast lera ovan silt och sand avsatt på berg.
Berg har inom området påträffats på ett djup om ca 1 – 7 m under nuvarande
markyta. Det verifierade djupet till berg är som minst i de södra delarna av
området och som störst i den östra delen av området.
Utförda korttidsobservationer av grundvattnets trycknivå i området visar på
en trycknivåyta som ligger ca 1,5 – 3,5 m under nuvarande markyta i
området.
Utredningen anger bl a att planerade bostadshus inom den södra halvan av
området bedöms kunna grundläggas med hel bottenplatta med förstyvningar
vid ytterväggar och bärande innerväggar.
Vidare rekommenderar utredningen bl a att då jordmäktigheterna varierar
inom denna del av området ska en bedömning av risken för
differenssättningar inom byggnadslägena utföras när dessa har fastställts.
Om risken för differenssättningar då inte kan bedömas som liten, ska en
grundläggning av bostadshusen med slagna spetsburna pålar, plintar
och/eller platta på avsprängt berg/packad sprängsten på berg övervägas.
Eftersom jorden i området innehåller silt/är siltig finns det en risk för att
falska pålstopp kan uppstå vid pålslagning. De pålstopp som inledningsvis
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erhålls ska därför kontrolleras genom förnyad slagning minst ett dygn efter
att pålarna har installerats.
Utredningens anvisningar för fortsatta projekteringsarbetet är att när
byggnaders lägen samt områdets höjdsättning har fastställts, ska en förnyad
geoteknisk bedömning av stabilitets- och sättningsförhållanden inom
området samt lämpliga grundläggningsmetoder för byggnader genomföras.
Samtidigt ska även mer ingående rekommendationer och anvisningar för
schakt- och markarbeten tas fram samt en bedömning av eventuellt behov av
kompletterande undersökningar inom området utföras.
Kulturmiljö
Fornlämningar

Inom planområdet finns ingen registrerad fornlämning. Närmsta registrerad
fornlämning är på 250 m avstånd.
Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Byggnadsarbetet måste då omedelbart stoppas och arkeologisk expertis
tillkallas.
Område i Finspångs tätort som är utpekat som riksintresse för kulturmiljön
(Finspångs bruksmiljö, kulturmiljö) finns på ca 150 m avstånd från
planområdet.
Finspångs tätort, ej avgränsad tätortsmiljö, är av regionalt intresse för
kulturmiljövården och finns redovisat i NATUR & KULTUR - miljöer i
Östergötland, Naturvårdsplan och kulturminnesprogram, Länsstyrelsen,
1983.
Närmaste byggnader av kulturmiljöintresse, t ex enligt kommunens
kulturmiljöprogram, är ett par kvarter bort, såsom Södermalmsvillorna i
sydväst (på ca 75 m avstånd) samt byggnader norrut längs Stora Allén (nr
18, 19, 22, 24-26), ca 120 m från planområdet.
Ingen förändring av eller påverkan på kulturhistoriskt värdefull byggnad
bedöms ske genom denna detaljplan.
Bebyggelseområden
Nuläge
Planområdet är obebyggt, förutom en befintlig transformatorstation.
Omgivande område utgörs av villor, mindre flerbostadshus (2 våningar samt
vind) samt några större flerbostadshus (3 våningar) direkt norr om
planområdet. Bostadsbebyggelsen väster om Stora Allén är främst byggd på
1940-talet och öster om gatan har byggts på 1950-talet.
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Förändringar
I nu upprättad detaljplan säkerställs i huvudsak mark för bostäder,
bestämmelse B på plankartan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 § punkt 3).
Aktuell planering avser mindre flerbostadshus med ca 5 lägenheter.
Kvartersmarken för bostäder utgör en yta om ca 1480 m2 (yta för
transformator utgör ca 65 m2).

Illustration, exempel på utformning. Exemplet visar en huvudbyggnad på ca
280 m2 byggnadsarea. Planen medger en byggrätt på 300 m2 byggnadsarea
för huvudbyggnad.

Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från sydväst.
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Illustration/perspektiv, exempel på utformning. Vy från nordost.
Bestämmelse har införts i planen om en högsta nockhöjd +49 m över
angivet nollplan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 §
punkt 1). Bestämmelse om plushöjd över nollplanet bedöms som lämplig då
marken lutar till viss del inom planområdet. Kommunen har gjort följande
bedömning vad gäller nockhöjd:
Gällande detaljplan för omgivande bostadsfastigheter i väster och söder
medger en byggnadshöjd om 7,6 m och en maximal takvinkel på 30 grader.
För en bostadsbyggnad som är 9-10 m bred (vilket flera befintliga hus i
väster och söder är), innebär det med nämnda förutsättningar att en
nockhöjd på mer än 10 m på byggnad kan utföras. Norr om planområdet
finns flerbostadshus i 3 våningar, med uppskattningsvis en nockhöjd om ca
13 m.
Befintligt hus inom fastigheten Mården 4 (söder om Åsvägen/planområdet)
ligger på en marknivå om ca +38,5 m över nollplanet (i höjdsystem
RH2000) enligt upprättad grundkarta. Det innebär, med hänsyn till gällande
detaljplan, en möjlig nockhöjd på ca +49 m över nollplanet för nämnda hus.
Marken inom planområdet ligger på drygt +38,5 m över nollplanet vid
korsningen Åsvägen/Stora Allén.
Utifrån ovan resonemang gör kommunen bedömningen att motsvarande
nockhöjd, +49 m över nollplanet, är rimlig även för byggnation inom
aktuellt planområde.
Planbestämmelse har införts angående hantering av våningar. Om det byggs
mer än två våningar ska den översta takvåningen vara indragen på flera av
sidorna. Bestämmelsen som införts i planen lyder; f, Våning utöver en andra
våning skall vara indragen minst 2 meter från underliggande fasadliv mot
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gata samt mot väster. Det innebär även att terrassen som kan skapas på
takvåningen inte får ha tak eller inglasningar.
Nockhöjd: Det finns ingen definition av nockhöjd i plan- och
byggförordningen eller i någon annan författning. För att tydliggöra i denna
plan vad kommunen här avser med begreppet nockhöjd innebär det en
horisontell skärning mellan två från varandra lutande takfall. Det innebär att
ett platt tak eller ett pulpettak inte har någon nock och då inte heller någon
nockhöjd. Därmed förutsätts via planbestämmelsen om nockhöjd att
byggnad utföres utifrån här redovisade begreppet nockhöjd med två från
varandra lutande takfall. Då marken lutar till viss del inom planområdet har
bestämmelse om plushöjd över nollplanet införts i planen. Bestämmelsen i
nu upprättad detaljplan anger en högsta nockhöjd +49 m över angivet
nollplan.
Byggrätten i nu upprättad detaljplan är ca 17 m från befintligt hus i väster
och ca 20 m till befintligt hus i söder. Höjden på föreslagen byggnation,
tillsammans med avstånd från befintlig bebyggelse, bedöms inte innebära
påtaglig påverkan vad gäller insyn eller skuggning för omgivande
bebyggelse. Kommunen bedömer att planens utformning inte innebär någon
betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen.
För kvartersmarken (B-område) gäller att största totala byggnadsarean för
huvudbyggnad högst får uppgå till 300 m2 och största totala byggnadsarean
för komplementbyggnad högst får uppgå till 25 m2. Totalt motsvarar detta
en byggrätt om ca 22 % av B-området i planen. Bestämmelse har införts på
plankartan kring ovan (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1).
Med byggnadsarea (BYA) som nämns i planbestämmelserna avses den area
en byggnad upptar på marken inklusive utkragande byggnadsdelar,
taksprång, balkonger, burspråk, skärmtak etc, som i hög grad påverkar
användbarheten av underliggande mark.
Mark som utgör s k ”prickmark” får inte förses med byggnad. Bestämmelse
har införts på plankartan längs gator och inom u-områden (bestämmelse
enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1).
Övrigt
Dagens lekplats i området tas bort i och med aktuell planering.
Planförslaget får en viss påverkan på natur, t ex vad gäller träd- och
buskvegetation. De ytor som ianspråktas bedöms inte utgöra särskilt
värdefull eller utpekad naturmiljö. Bl.a. finns ingen klassad eller skyddad
natur.
Offentlig service

Högalidsskolan F-5-skola är belägen på ca 300 m avstånd. Storängsskolan
F-6 ligger ca 1 km från planområdet. Dalens förskola liksom Ängslyckans
förskola är på ca 1 km m avstånd från planområdet. Kapaciteten i skolorna
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bedöms räcka till vid en utbyggnad inom planområdet. I övrigt ligger
planområdet nära tätortens centrum med diverse service.
Kommersiell service

Matbutik mm finns ca 350 m norr om planområdet. Kommersiell service i
övrigt finns i närliggande centrum. Ingen förändring avses ske genom
aktuell planering.
Tillgänglighet

Området är relativt plant. Tillgängligheten inom planområdet för
rörelsehindrade är relativt god.
Trygghetsaspekter

Ambitionen bör vara att åstadkomma en miljö som är såväl trygg som
vacker och trivsam. Trygg miljö genom bland annat medveten placering av
byggnader/entréer och god belysning bör eftersträvas i det fortsatta arbetet.
Området ligger i ett bebyggt bostadsområde vilket är en trygghet.
Separat gångbana finns bl.a. längs Stora Allén. Kollektivtrafik finns i nära
anslutning till planområdet. Avstånden till skolor och annan service är fullt
acceptabla.
Utemiljö, lek och rekreation

Marken idag är i huvudsak allmän platsmark med lekplats.
Med anledning av aktuell planering av bostäder inom området behöver
lekplatsen tas bort. Inom tätorten finns andra nya eller upprustade lekplatser,
t ex finns lekplats på ca 300 m avstånd inom Vibjörnsparken. Till själva
parken är det ca 100 m och till Skutbosjön med strandområde är det ca 300
m.
Gator och trafik
Gatunät

Gator i anslutning till planområdet är Stora Allén och Åsvägen.
En trafikmätning har gjorts under en veckas tid i november 2018.
Trafikmängden på Stora Allén var 2125 fordon/dygn (ÅDT). Andelen tung
trafik uppmättes till 2%.
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h på Stora Allén och 30 km/h på
Åsvägen.
Det finns inga trafikuppgifter på Åsvägen, men uppskattningsvis är det
några hundra fordonsrörelser/dygn, varav ett tiotal tunga fordon enligt grov
uppskattning.
Trafikmängden som genereras inom planområdet torde bli liten.
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Räddningsvägar inom planområdet bör uppmärksammas vid ett
genomförande av planen.
Gatorna Stora Allén samt Åsvägen är redan planlagda som allmän platsmark
i gällande detaljplan, men ur planteknisk synpunkt införs ett område GATA
i planen för delar av nämnda gator.
Gång- och cykeltrafik

En separat gångbana finns längs Stora Allén. Smala trottoarer leder längs
Åsvägen. Gångbana/trottoarer omfattas dock inte av detaljplanen. Dessa är
redan planlagda som allmän platsmark i gällande detaljplan. Ingen
förändring av gång- och cykeltrafiken planeras i samband med aktuell
planering.
Kollektivtrafik

Busshållplats finns ca 200 m norr om planområdet. Inom ca 750 m avstånd
finns ytterligare några hållplatser. Till centrala Finspång är det ca 1 km.
Ingen förändring av kollektivtrafiken planeras i samband med planen.
Parkering, utfarter

Finspångs kommun har ingen parkeringsnorm.
Kommunen gör bedömningen att för bostäder bör inriktningen vara 1,2
bilplatser per bostadslägenhet (inklusive besöksparkering).
För planområdet ska parkering lösas inom kvartersmark. Bedömningen är
att parkeringsbehovet kan lösas inom planområdet.
Endast en tillfart från Stora Allén tillåts enligt planen (bestämmelse enligt
PBL 4 kap 9 §). Tillfart till planområdet kan även ske från Åsvägen enligt
planens uppbyggnad.
Det bör noteras att en gemensam tillfart avses ske för Lokatten 1 och
transformatorstation genom planområdet utifrån planens uppbyggnad. Se
även i delen Genomförandefrågor.
In- och utfartsförbud (bestämmelse enligt PBL 4 kap 9 §) har införts i
planen vid korsningen Stora Allén/Åsvägen.
Störningar och riskfrågor
Buller, vägtrafik
Allmänt
Från och med den 1 juni 2015 trädde en ny förordning om trafikbuller vid
bostadsbyggnader i kraft (Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader). Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden
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för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid
bostadsbyggnader.
Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena i
förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Ändringen
innebär att riktvärdena för buller från väg och spårtrafik höjs från 55 till 60
dBA vid bostadsbyggnads fasad samt från 60 till 65 dBA vid
bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm. Ljudnivån för en
ljuddämpad sida har inte ändrats utan ligger kvar på 55 dBA. Ändringen
innebär inte heller några ändrade krav för ljudmiljön inomhus.
Ändringen trädde ikraft den 1 juli 2017 och från och med det datumet
kommer de nya riktvärdena kunna tillämpas på ärenden som har påbörjats
efter 2 januari 2015.
De riktvärden som gäller fr o m 1 juli är enligt nedanstående:
Buller från vägar bör inte överskrida;
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Förordning (2017:359).
Om ovan ljudnivåer ändå överskrids bör;
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats enligt ovan ändå
överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
Trafikbullerutredning
En trafikbullerutredning har utförts under planprocessen
(Trafikbullerutredning: Stora Allén – del av Östermalm 1:1, Finspång,
Finspångs kommun, 2019-02-19, ÅF).
Trafikmängderna som använts för Stora Allén är 2800 fordonsrörelser/dygn,
varav 3% tung trafik. Åsvägen 500 fordonsrörelser/dygn, varav 3% tung
trafik. Även trafiken på riksväg 51, 14600 fordonsrörelser/dygn, varav 9%
tung trafik, har införlivats i bullerberäkningen.
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I bullerutredningen har exempel på tidigare diskuterad byggnad tagits med i
beräkningen för ljudnivåer. Den byggnaden, som är större än vad nu
upprättad detaljplan medger, är ej längre aktuell. Men resultatet av
bullerutredningen är representativt även för aktuell planering med mindre
byggnation. Bullerutredningen kan därför även användas för aktuell
planering.
Ekvivalent nivå, vid fasad: Bullerutredningen visar på att den ekvivalenta
nivån om högst 60 dBA utomhus vid fasad klaras för byggrätten inom hela
planområdet.
Ekvivalent nivå samt maximal nivå uteplats: Närmast gatorna Stora Allén
respektive Åsvägen klaras ej den ekvivalenta nivån om 50 dBA för uteplats,
ej heller den maximala nivån om 70 dBA för uteplats.
En gemensam uteplats som uppfyller riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas på bullerskyddad sida av
byggnad (västra delen av planområdet).
För att möjliggöra flera placeringsalternativ för uteplatser som klarar
riktvärdet, t ex närmast gatorna, kan bullerskyddsåtgärder såsom
bullerskyddsskärmar utredas vidare.
Slutsats: Ekvivalent nivå om 60 dBA vid fasad klaras för byggrätten inom
hela planområdet.
För att klara riktvärden för uteplatser om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå närmast gatorna krävs
bullerskyddsåtgärder (t ex bullerskyddsskärmar), vilket i så fall behöver
utredas vidare, alternativt anordnas en gemensam uteplats där nämnda
riktvärden klaras. En gemensam uteplats som uppfyller riktvärdet 50 dBA
respektive 70 dBA maximal ljudnivå samt kan anläggas på bullerskyddad
sida av byggnad.
Planbestämmelse på plankartan har införts under rubriken ”Störningsskydd”
enligt följande; Vid byggande av bostäder inom planområdet gäller
”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” och
förordning om ändring av förordningen (2017:359).
De riktvärden för buller som gäller enligt nämnda förordning redovisas i
inledningen under denna rubrik - Buller, vägtrafik/Allmänt.
Byggande skall ske med ovan som förutsättning. Utifrån ovan bedöms
planområdet inte beröras av bullernivåer på ett oacceptabelt sätt.
Störningar, verksamheter mm

Inga särskilt riskfyllda eller störande verksamheter bedöms finnas i
planområdets direkta närhet.
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Stora Allén är ej farligt godsled. Planområdet är ca 150 m från riksväg 51,
rekommenderad farligt godsled (primär led), vilket borde med god marginal
vara tillräckligt avseende risker med farligt godstransporter.
Förorenad mark

Inga utpekade föroreningar finns inom eller i direkt anslutning till
planområdet. Byggnad, en f.d. kemtvätt - med lösningsmedel (riskklass 2) är
på ca 80 m avstånd. Objektet anges som potentiellt förorenat område enligt
inventeringsmetodiken MIFO. Potentiellt förorenad mark, grafisk industri
(ej riskklassad) finns på ca 80 m avstånd enligt MIFO.
En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts under
granskningsskedet. Utifrån rapporten behöver inga åtgärder göras inom
planområdet då halter av olika ämnen i jord och grundvatten är så låga att de
underskrider gällande riktvärden för boende. Rapporten anger att om
överskottsmassor ska användas på annan plats behöver anmälan upprättas då
det förekommer bly, kadmium och kobolt i halter över riktvärden över s k
”MMR” (nivåer för mindre än ringa risk) i massorna.
Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten skall arbetet avbrytas
och marken undersökas.
Radon

Gällande översiktsplan anger att; ”Förhöjda radonhalter har uppmätts i hela
kommunen med stora lokala variationer”. Översiktsplanen rekommenderar
även; ”Beakta radonförekomst vid all planläggning”.
Dessutom är kommunens generella inställning att all byggnation inom
kommunen ska ske radonsäkert.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande ur
säkerhetssynpunkt. Radonsäkert byggande gäller så länge inte nya
radonundersökningar utförs som ger en annan utgångspunkt.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Genom västra och norra delarna av planområdet leder kommunala vattenoch avloppsledningar (VA). Dessa utgör huvudstamledningar. Ledningarna
leder från Åsvägen till Stora Allén.
I planen har s.k. ”u-område” införts för VA-ledningarna så att VAledningarna kan ligga kvar (bestämmelse enligt PBL 4 kap 6 §). Ett avstånd
på 5 m hålls mellan VA-ledningars centrumlinjer och byggrätt (gränsen för
u-området), efter önskemål från ledningsägare.
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Värme

Fjärrvärmeledning finns i Åsvägen. Vidare finns ledning längs Stora Alléns
östra sida. Ledningarna hamnar inom allmän platsmark.
Möjlighet för anslutning till fjärrvärmenätet finns genom ledningars lägen.
El, tele

En transformator finns i nordvästra delen. Ett område (E1) har införts i
planen för transformatorns ändamål (bestämmelse enligt PBL 4 kap 5 §
punkt 3). På planen har s k ”prickmark”, mark som ej får förses med
byggnad (bestämmelse enligt PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1),
införts kring transformatorstationen så att minst 5 m hålls mellan
transformatorstation och byggbar mark inom planområdet för att klara
gällande starkströmsföreskrifter. Se angående åtkomst till
transformatorstationen i delen Genomförandefrågor.
Flera hög- respektive lågspänningsledningar (el) leder genom planområdet.
Högspänningsledning leder inne på parkmarken längs Åsvägen och vidare
till befintlig transformator i nordväst. Ytterligare högspänningsledning löper
längs västra fastighetsgränsen. Ett flertal lågspänningsledningar leder längs
västra samt norra fastighetsgränsen.
I planen har u-område införts för högspänningsledningarna.
Ovan nämnda u-område omfattar även lågspänningsledningar, utom en
ledning i östra delen (Vattenfalls ledning), samt även en ledning i mark (för
belysning) som leder från södra delen centralt genom området (Finspångs
Tekniska verks ledning). Nämnda ledningar kan behöva flyttas vid ett
genomförande, med anledning av att få ett mer ändamålsenligt nyttjande av
tomten, och har därför inte försetts med u-område. Detta bör
uppmärksammas vid ett genomförande av planen.
Några teleledningar finns inte inom planområdets kvartersmark utifrån
underlag från ledningsägare.
Dagvatten

Allmänt dagvattenledningssystem finns i Stora Allen. Dagvattenbrunn finns
strax söder om planområdet vid korsningen Åsvägen/Släntvägen.
För bräddavlopp till ledningsbundet dagvatten hänvisas till befintlig
dagvattenledning längs stora Allén (Finspångs Tekniska Verk anvisar
förbindelsepunkt vid servisanmälan).
Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till systemet. Inom
planområdet bör dock dagvattnet fördröjas lokalt i möjligaste mån. Detta
med anledning av att Finspångs Tekniska Verk generellt försöker att få
fastigheter att minska belastningen på dagvattennätet. Alternativt anordnas
en kombination av dagvattensystem och fördröjning, vilket åstadkommits
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vid andra projekt i kommunen. I bygglovsskedet klarläggs
dagvattenhantering.
Finspångs Tekniska Verk anger att lösningen, med hållbar dag- och
dränvattenlösning, ska redovisas till Finspångs Tekniska Verk innan
byggstart.
Avfall

Finspångs Tekniska Verk kommer på uppdrag av Finspångs kommun att
ansvara för renhållningen i området.
Elektronisk kommunikation mm

Finspång Stadsnät Finet AB har fiber i Åsvägen samt längs Stora Alléns
östra sida. Ledningarna hamnar inom allmän platsmark. Möjlighet till
anslutning till fibernätet finns genom ledningarnas lägen i området.
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Genomförandefrågor
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder samt de ekonomiska förutsättningar
som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat
plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig
rättsverkan utan fungerar som vägledning till de olika
genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggningar, VA-anläggningar, vägar mm regleras, prövas
och genomförs enligt respektive lag.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är angiven till 5 år (bestämmelse enligt PBL 4 kap 21
§). Tiden är bl.a. anpassad i avseende på planområdets storlek.
Genomförandetiden för nu gällande detaljplan har utgått.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad byggrätt enligt
detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen ändras eller
upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Detaljplanen
gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller
upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning.
Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

För allmänna platsmarken GATA är kommunen huvudman.
Exploatör/fastighetsägare är ansvarig för detaljplanens genomförande inom
kvartersmark.
Genom planområdet och i anslutning till planområdet finns diverse
allmänna ledningar. Kommunen är genom Finspångs Tekniska Verk AB
huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.
Ledningsägare för el (i nuläget Vattenfall Eldistribution AB) är huvudman
för elnätet. Noterbart att Finspångs Tekniska Verk är ledningsägare för en
elledning för belysning (se vidare under Teknisk försörjning/El, tele).
Ledningsägare för tele (i nuläget och TeliaSonera Access AB) är huvudman
för telenätet.
Ledningsägare för fjärrvärme (Finspångs Tekniska Verk AB) är huvudman
för fjärrvärmeledningar och ansvarar för anläggning samt drift och underhåll
fram till anvisad förbindelsepunkt.
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Genomförandeorganisation
Genomförande och samordning

Gatumarken är planlagd i gällande detaljplan. Inga förändringar avses ske
för allmän platsmark GATA. Område GATA har endast införts i planen ur
planteknisk synpunkt.
Framtida exploatör för kvartersmarkens B-område ansvarar för
genomförandet. Då ett flertal ledningar löper genom fastigheten behöver
kontakt med ledningsägare tas vid genomförandet.
Fastighetsbildningsfrågor och andra fastighetsrättsliga frågor handläggs av
Lantmäteriet i Linköping.
Ansökan om bygglov, rivnings- och marklov lämnas till Finspångs
kommun, Bygg- och miljöenheten. Till Bygg- och miljöenheten lämnas
även anmälan i de fall endast teknisk prövning erfordras. Nybyggnadskarta
beställs hos Samhällsplaneringsenheten.
Mark- och avtalsfrågor

Åtgärder för genomförandet av planen bör ske genom avtal mellan berörda.
Det kan gälla t ex för vatten- och avloppsnätets nyttjande, fjärrvärme, elnät,
marköverlåtelse etc. Markfrågor samt exploaterings-, avtals- och övriga
genomförandefrågor handläggs av samhällsplaneringsenheten.
Preliminär tidplan

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen, PBL. Planen har varit på samråd under tiden 2016-12-27 t o m
2017-02-07. Efter inkomna synpunkter och revideringar redovisas planen i
form av granskning innan beslut om antagande i kommunen. Granskning
avses genomföras under fjärde kvartalet 2019 och antagande beräknas ske i
början av 2020.
Tekniska frågor
Gata, parkering, tillfart mm

Ingen utbyggnad av allmän gatumark eller gång- och cykelväg avses ske vid
genomförandet av planen. Logistikytor inom planområdet ansvarar
exploatör för.
För planområdet gäller att parkering ska lösas inom kvartersmark.
In- och utfartsförbud har införts i planen vid korsningen Stora
Allén/Åsvägen.
Teknisk försörjning

Genom västra och norra delarna av planområdet finns kommunala vattenoch avloppsledningar (VA). Dessa utgör huvudstamledningar. Ledningarna
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leder från Åsvägen till Stora Allén. Ett avstånd på 5 m hålls mellan VAledningars centrumlinjer och byggrätt (gränsen för u-området), efter
önskemål från ledningsägare.
Finspångs Tekniska Verk anvisar förbindelsepunkter för vatten och avlopp,
i detta fall kommer det sannolikt att bli en förbindelsepunkt mot Stora Allén.
Allmänt dagvattenledningssystem finns i Stora Allen. Hållbar dag- och
dränvattenlösning ska tillämpas. Lösningen redovisas till Finspångs
Tekniska Verk innan byggstart. Se vidare under rubriken Dagvatten.
Fjärrvärmeledning finns i Åsvägen samt längs Stora Alléns östra sida.
Ledningarna hamnar inom allmän platsmark.
En transformatorstation finns i nordvästra delen. Ett område (E1) har införts
i planen för stationens ändamål.
Flera hög- respektive lågspänningsledningar leder genom planområdet.
Noterbart: Ett par ledningar har inte försetts med u-område, vilka kan
behöva flyttas (se vidare under rubriken Teknisk försörjning i
planbeskrivningen).
Några teleledningar finns inte inom planområdets kvartersmark utifrån
underlag från ledningsägare.
Fiberledningar är förlagda i Åsvägen samt längs Stora Alléns östra sida.
Ledningarna hamnar inom allmän platsmark.
Se angående mer ingående redovisning samt hantering av ledningsnätet
under rubriken Teknisk försörjning i planbeskrivningen ovan.
Möjlighet att flytta ledningar/anläggningar kan eventuellt medges via
överenskommelse med ledningsägare. Vid eventuell flyttning av
ledningar/anläggningar förutsätts dessa flyttas på exploatörens bekostnad.
Kontakt med ledningars huvudman tas i samband med genomförandet av
planen.
Undersökningar, utredningar mm

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts. Se vidare under
rubriken Geotekniska förhållanden angående fortsatta anvisningar. Det är
exploatörens ansvar att genomföra eventuella kompletterande
undersökningar.
En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts under
granskningsskedet. Se vidare under rubriken Förorenad mark i
planbeskrivningen.
Kontrollmätning av radonhalten bör ske vid ett genomförande. Radonsäkert
byggande gäller så länge inte nya radonundersökningar utförs som ger en
annan utgångspunkt.
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Om man vid byggnation eller markarbeten påträffar fornlämning föreligger
anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Klarläggande, eventuella undersökningar m.m. enligt ovan sker genom
exploatörens försorg.
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser
Fastighetsbildning mm

Planområdet omfattar del av kommunägda fastigheten Östermalm 1:1 där
allmän platsmark ”park eller plantering” i gällande plan kommer att övergå
till kvartersmark för bostäder vid genomförandet av planen. Gatumarken
kommer fortsatt vara allmän platsmark inom Östermalm 1:1.
Infört E-område (transformator) kan komma att avstyckas till särskild
fastighet alternativt upplåtas via ledningsrätt. Detta klarläggs vid
genomförandet av planen via dialog med berörd ledningsägare.
Se nästa rubrik angående servitut för fastigheten Lokatten 1 mm.
Bedömningen i nuläget är att endast en fastighet för B-området kommer att
bildas och att gemensamhetsanläggning ej behöver bildas.
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske av
kvartersmark inom planområdet.
Fastighetsbildning begärs hos lantmäterimyndighet av kommunen
alternativt framtida exploatör efter överenskommelse med kommunen.
Ledningsrätt, servitut

Enligt kommunens underlag finns det inte några rättigheter registrerade på
aktuell del av fastigheten Östermalm 1:1.
På planen har u-områden på kvartersmark införts för VA- och elledningar.
Tillkommande ledningsrätter kan komma att ske i samband med ovan uområden.
Åtkomst till källargarage för fastigheten Lokatten 1 behöver säkerställas
från Åsvägen, liksom åtkomst till transformatorstationen inom planområdet.
För detta ändamål har införts bestämmelse; ”a1, Marken skall vara
tillgänglig för servitut avseende rätt till infart till förmån för fastigheten
Lokatten 1 samt E-område (transformator) som belastar B-området”
(bestämmelse enligt PBL 4 kap 18 § första stycket 2-4).
Bestämmelsen om servitut bedöms vara förenlig med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4
§ första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Klarläggande kring
servitutsfrågan görs vid genomförandet av planen i samband med
lantmäteriförrättning.
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Se under rubriken Fastighetsbildning mm angående eventuell ledningsrätt
för transformatorstationen.
Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av kommunen.
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa.
Planavgifter tas ut i samband med bygglov.
Kostnader för fastighetsbildning står exploatör av B-område för.
Kostnad för eventuell flytt av befintliga ledningar står exploatör för.

Deltagande i planarbetet
Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet med hjälp av
Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure,
Johannes Nilsson.
Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2016.0766
Granskningutlåtande
2020-01-08

1 (14)

Detaljplan för
STORA ALLÉN
Del av fastigheten Östermalm 1:1
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
SAMRÅDSSKEDE
Detaljplanen för del av Östermalm 1:1 (Stora Allén) har varit utställd för samråd under tiden 27
december 2016 till 7 februari 2017.
Detaljplanen kungjordes till Norrköpings Tidningar och Folkbladet den 27 december 2016.
Öppet hus hölls i kommunhusets reception den 27 januari kl. 13.00-15.00.
Inkomna yttranden under samrådet
Myndigheter, nämnder m fl

Länsstyrelsen

2017-03-30

Finspångs Tekniska Verk AB

2017-01-17

Lantmäteriet

2017-01-27

AB Östgötatrafiken

2017-01-02

Polismyndigheten i Östergötlands län

2017-01-11

Vattenfall Eldistribution AB

2017-02-13

Naturskyddsföreningen

2017-02-06

Finspångs PRO-förening

2017-02-08

Villaägarna i Finspång

2017-02-03

Sakägare

Leif Lundberg, Anna-Liisa Maila

2017-02-01

Ulf Ericsson

2017-02-02

Birgitta Danielsson

2017-02-03

Lars Danielsson

2017-02-03

Sören Rahm

2017-02-03

Yvonne Andersson, Jan Persson

2017-02-06

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förändringar i plankartan
Följande väsentliga förändringar har gjorts på plankartan:
 Detaljplanen justeras till granskningsskedet så att huvudbyggnad får uppföras till en
högsta nockhöjd om +49 m över nollplanet.
 Bestämmelse ”f, Våning utöver en andra våning skall vara indragen minst 2 meter från
underliggande fasadliv mot gata samt mot väster” införs i planen.
 Planområdesgränsen ändras i norra delen, så att Lokatten 5 ej omfattas. Område med
korsprickad mark i norr utgår samtidigt.
 Utnyttjandegraden inom planområdet sänks jämfört med samrådshandlingen. Bestämmelse införs om att största totala byggnadsarean för huvudbyggnad får uppgå till 300 m2
och för komplementbyggnad till 25 m2.
 Mark som inte får förses med byggnad (prickmark) införs längs Stora Allén. Samtidigt
försvinner placeringsbestämmelse för huvudbyggnad samt komplementbyggnad då den ej
längre är nödvändig.
 Planen justeras så att ett avstånd på 5 m hålls mellan VA-ledningars centrumlinjer och
byggrätt (gränsen för u-området), efter önskemål från ledningsägare.
 Område för transformatorstation (E-område) minskas något.
 In- och utfartsförbudet förlängs något längs Stora Allén.
 Ur planteknisk synpunkt införs ett område GATA i planen.
 Bestämmelse om servitut (a1) kompletteras och förtydligas i planen.
 Bestämmelse avseende radon utgår.
 Ny grundkarta har införts på plankartan. I grundkartan är höjdsystemet bytt från RH00 till
RH2000.
Förändringar i tillhörande planhandlingar
Följande väsentliga förändringar har gjorts i tillhörande planhandlingar:
 Planerat projekt i samrådsskedet var ett byggande av ca 17 ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet är numera aktuell planering ändrat till bostäder om uppskattningsvis ca 5 lägenheter. Planbeskrivningen justeras med anledning av detta.
 Planbeskrivningen justeras avseende att huvudbyggnad får uppföras till en högsta nockhöjd om +49 m över nollplanet.
 Vidare införs text i planbeskrivningen för att förtydliga vad som menas med nockhöjd.
 Text avseende bestämmelse om radon utgår i planbeskrivningen.
 Planhandlingarna kompletteras angående dagvattenhantering.
 Planbeskrivningen kompletteras utifrån utförd bullerutredning.
 Planbeskrivningen kompletteras utifrån utförd geoteknisk undersökning.
 Planbeskrivningen kompletteras utifrån utförd översiktlig miljöteknisk undersökning.
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 Det kompletteras i planbeskrivningen angående ny lekplats i Vibjörnsparken.
 Planbeskrivningens del ”Genomförandefrågor” kompletteras utifrån synpunkter från Finspångs Tekniska Verk.
 Planbeskrivningens del ”Genomförandefrågor” kompletteras och förtydligas utifrån synpunkter från Lantmäteriet.
 Planhandlingarna kompletteras med att åtkomst till källargarage för fastigheten Lokatten
1 behöver säkerställas från Åsvägen. Text tillhörande bestämmelse om servitut (a1) kompletteras och förtydligas samtidigt.
 Text kompletteras kring införd GATA i planen.
 Behovsbedömningen justeras och kompletteras något utifrån ovan förändringar.
Planförfarande

Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande. Detta förtydligas i planhandlingarna.
Godkännanden av detaljplanen samt Yttranden utan invändningar mot
planen
PRO- Finspång
Birgitta Danielsson
Lars Danielsson
AB Östgötatrafiken
Polismyndigheten i Östergötlands län, Lokalpolisområde Norrköping
Vattenfall Eldistribution AB
Myndigheter, nämnder m fl
Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen har följande synpunkter på planförslaget:
Kontroll enligt kap 11 PBL
Riksintresse
Planområdet omfattas av två riksintressen för totalförsvaret enligt kapitel 3:9 i miljöbalken;
stoppområde höga objekt och influensområde luftrum (Malmslätts flygfält). Detaljplanen påverkar inte riksintressena negativt.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Miljökvalitetsnorm
Mot bakgrund av att Skuten (Dovern) är recipient för dagvattnet bedömer Länsstyrelsen att en
enklare dagvattenutredning bör göras. Skutbosjön har dålig ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Därför är det viktigt, så som framgår av planbeskrivningen, att dagvattnet noga tas
omhand inom planområdet.

200

Sid 4 (14)

Länsstyrelsen instämmer i att det för närvarande inte finns någon risk för att MKN för luft överskrids.
Kommentar: Allmänt dagvattenledningssystem finns i Stora Allen. Dagvattenbrunn finns strax söder om planområdet vid korsningen Åsvägen/Släntvägen.
För bräddavlopp till ledningsbundet dagvatten hänvisas till befintlig dagvattenledning längs stora Allén (Finspångs Tekniska Verk anvisar förbindelsepunkt vid
servisanmälan).
Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till systemet. Inom planområdet bör dock dagvattnet fördröjas lokalt i möjligaste mån. Detta med anledning av
att Finspångs Tekniska Verk generellt försöker att få fastigheter att minska belastningen på dagvattennätet. Alternativt anordnas en kombination av dagvattensystem och fördröjning, vilket åstadkommits vid andra projekt i kommunen. I
bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering.
Finspångs Tekniska Verk anger att lösningen, med hållbar dag- och dränvattenlösning, ska redovisas till Finspångs Tekniska Verk innan byggstart.
Planhandlingarna kompletteras utifrån ovan vad gäller dagvattenhanteringen.
Kommunen bedömer ovan hantering vara tillfyllest vad gäller dagvattenhantering
samt med hänsyn till MKN vatten.
Synpunkten angående MKN luft noteras.
Hälsa och säkerhet
Buller
Länsstyrelsen menar att det är nödvändigt att kommunen förtydligar i planbeskrivningen hur bebyggelsen ska anpassas med hänsyn till Trafikbullerförordningen 2015:16. En karta över förväntad bullerexponering bör också redovisas i planhandlingen.
Kommentar: En bullerutredning har utförts under planprocessen.
Från utredningen går att utläsa att riktvärde för den ekvivalenta nivån om 60
dBA vid fasad klaras för byggrätten inom hela planområdet.
För att klara riktvärden för uteplatser om högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
högst 70 dBA maximal ljudnivå närmast gatorna krävs bullerskyddsåtgärder (t ex
bullerskyddsskärmar), vilket i så fall behöver utredas vidare, alternativt anordnas
en gemensam uteplats där nämnda riktvärden klaras. En gemensam uteplats som
uppfyller riktvärdet 50 dBA respektive 70 dBA maximal ljudnivå samt kan anläggas på bullerskyddad sida av byggnad.
Planbestämmelse på plankartan har införts enligt; ”Vid byggande av bostäder
inom planområdet gäller ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader” och förordning om ändring av förordningen (2017:359)”.
Planbeskrivningen kompletteras utifrån ovan.
Förorenad mark
I planbeskrivningen anges att undersökning av eventuell förekomst av markföroreningar bör ske
innan byggande sker. Länsstyrelsen anser att det bör förtydligas på vilket sätt detta avses genomföras. En kemtvätt finns belägen på ca 100 meters avstånd. Detta kan innebära att exempelvis
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klorerade lösningsmedel av typen perkloretylen kan förekomma i grundvattnet. En utredning bör
därför för säkerhets skull även innefatta provtagning av grundvattnet inom planområdet.
Kommentar: En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts under granskningsskedet. Utifrån rapporten behöver inga åtgärder göras inom planområdet
då halter av olika ämnen i jord och grundvatten är så låga att de underskrider
gällande riktvärden för boende. Rapporten anger att om överskottsmassor ska
användas på annan plats behöver anmälan upprättas då det förekommer bly,
kadmium och kobolt i halter över riktvärden över s k ”MMR” (nivåer för mindre
än ringa risk) i massorna.
Planbeskrivningen kompletteras i tillämpliga delar utifrån utförd undersökning.
Allmänt och rådgivande
Energiförsörjning
Länsstyrelsen förordar att området ansluts till fjärrvärme.
Kommentar: Synpunkten noteras. Detaljplanen motsäger ej detta.
Behovsbedömning av MKB
Kommunen gör bedömningen att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
instämmer i detta.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Finspångs Tekniska Verk AB (FTV)

FTV har följande synpunkter på planförslaget:
 Ingen byggnation över FTV’s ledningar för vatten och avlopp.
 Hållbar dag- och dränvattenlösning ska tillämpas. Lösningen ska redovisas till FTV innan
byggstart.
 FTV anvisar förbindelsepunkter för vatten och avlopp, i detta fall kommer det sannolikt
att bli en förbindelsepunkt mot Stora Allén.
Kommentar: Planen justeras så att ett avstånd på 5 m hålls mellan VA-ledningars
centrumlinjer och byggrätt (gränsen för u-området), efter önskemål från ledningsägare.
Planbeskrivningens del ”Genomförandefrågor” kompletteras i övrigt utifrån
ovan synpunkter.
Se även kommunens kommentar under Länsstyrelsens yttrande angående dagvattenhanteringen.
Lantmäteriet

Lantmäteriet anser att det i planbeskrivningen lämpligen anges vem det är som ansvarar för ansökningar om och bekostnad av lantmäteriförrättningar, särskilt vad som gäller den eventuella
fastigheten för specialändamål (transformatorstationen). Finns intresse från ledningshavarens
sida att förvärva det aktuella markområdet med äganderätt?
Kommentar: I planbeskrivningens del ”Genomförandefrågor” förtydligas under
rubriken ”Fastighetsbildning mm” att fastighetsbildning begärs hos lantmäteri-
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myndighet av kommunen alternativt framtida exploatör efter överenskommelse
med kommunen.
Under rubriken ”Ekonomiska frågor” förtydligas att kostnader för fastighetsbildning står exploatör av B-område för.
Under rubriken ”Fastighetsbildning mm” redovisas att infört E-område (transformator) kan komma att avstyckas till särskild fastighet alternativt upplåtas via
ledningsrätt.
Kommunen anser att ovan lämpligast klarläggs i samband med lantmäteriförrättning.
Planbeskrivningen kompletteras med att detta klarläggs vid genomförandet av
planen via dialog med berörd ledningsägare.
Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar: Synpunkten noteras.
Naturskyddsföreningen

Vi har studerat förslaget och godkänner det. Vi anser dock att det är viktigt att den lekplats som
försvinner för barnen ersätts med ett likvärdigt alternativ inom rimligt avstånd.
Kommentar: Ny lekplats finns i Vibjörnsparken. Avståndet mellan planområdet
och lekplatsen är ca 300 meter.
Planbeskrivningen kompletteras utifrån detta.
Villaägarna i Finspång

Villaägarna i Finspång har följande synpunkter på planförslaget:
 Det föreslagna husbygget med tre våningar och en totalhöjd på 11 meter strider mot områdets allmänna karaktär, med i huvudsak äldre tvåplansbyggnader. Ett bygge i två våningar skulle bättre ansluta sig till omgivningen.
 Det talas om 17-20 lägenheter. Men det råder redan brist på parkeringsplatser i området
för hyresgäster, som i stor utsträckning tvingas parkera på gatorna. På Stora Allén råder
parkeringsförbud, varför många kan komma att ställa bilar längs Åsvägen och Dalvägen.
Planeras det för garagelängor eller parkeringar under marknivå?
 På tomten ligger i dag en elbyggnad/ transformatorstation. Kommer den att finnas kvar?
Vi ser en risk att markarbetena kan komma att störa kraftförsörjningen i området.
Kommentar: Tidigare, i samrådsskedet, var planerat projekt ett byggande av ca
17 ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet är numera aktuell
planering ändrat till bostäder om uppskattningsvis ca 5 lägenheter.
Vidare justeras detaljplanen nu till granskningsskedet så att planen ger möjlighet
att uppföra hus till en högsta nockhöjd istället för högsta totalhöjd. Nockhöjd
mäts från markplanet upp till yttertakets högsta del. Enstaka uppstickande delar
såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller motsvarande anses inte vara
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delar av yttertaket och ska således inte räknas till nockhöjden. Nämnda uppstickande delar (t ex skorsten) räknas däremot in i totalhöjd som jämförelse.
Vad gäller mätning av totalhöjd/nockhöjd anger Boverket på sin websida ”PBL
Kunskapsbanken” (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken) att då
markförhållandena är mycket oregelbundna bör såväl totalhöjd som nockhöjd
anges som en plushöjd över ett givet nollplan. Detta gör det tydligt varifrån höjden på en byggnad ska mätas. Då marken lutar till viss del inom planområdet har
bestämmelse om plushöjd över nollplanet införts i planen. Kommunen har gjort
följande bedömning vad gäller nockhöjd:
Gällande detaljplan för omgivande bostadsfastigheter i väster och söder medger
en byggnadshöjd om 7,6 m och en maximal takvinkel på 30 grader. För en bostadsbyggnad som är 9-10 m bred (vilket flera befintliga hus i väster och söder
är), innebär det med nämnda förutsättningar att en nockhöjd på mer än 10 m på
byggnad kan utföras. Norr om planområdet finns flerbostadshus i 3 våningar,
med uppskattningsvis en nockhöjd om ca 13 m.
Befintligt hus inom fastigheten Mården 4 (söder om Åsvägen/planområdet) ligger
på en marknivå om ca +38,5 m över nollplanet (i höjdsystem RH2000) enligt
upprättad grundkarta. Det innebär, med hänsyn till gällande detaljplan, en möjlig
nockhöjd på ca +49 m över nollplanet för nämnda hus.
Marken inom planområdet ligger på drygt +38,5 m över nollplanet vid korsningen Åsvägen/Stora Allén.
Utifrån ovan resonemang gör kommunen bedömningen att motsvarande nockhöjd, +49 m över nollplanet, är rimlig även för byggnation inom aktuellt planområde. Bestämmelse har införts i planen om en högsta nockhöjd +49 m över angivet nollplan. Samtidigt utgår bestämmelse om en högsta totalhöjd om 11 m.
Kommunen anser vidare att en byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver är lämplig att medge inom planområdet. Bestämmelsen
som införts i planen lyder; ”f, Våning utöver en andra våning skall vara indragen
minst 2 meter från underliggande fasadliv mot gata samt mot väster”.
Byggrätten i nu upprättad detaljplan är ca 17 m från befintligt hus i väster och ca
20 m till befintligt hus i söder. Höjden på föreslagen byggnation, tillsammans
med avstånd från befintlig bebyggelse, bedöms inte innebära påtaglig påverkan
vad gäller insyn eller skuggning för omgivande bebyggelse. Kommunen bedömer
att planens utformning inte innebär någon betydande olägenhet eller miljöpåverkan för omgivningen.
Trafikmängden som genereras inom planområdet torde bli ringa. Trafiken på Åsvägen och Stora Allén bedöms därför inte öka på något oacceptabelt sätt genom
aktuell planering. För planområdet ska parkering lösas inom kvartersmark. Bedömningen är att parkeringsbehovet kan lösas inom planområdet. Se vidare i
planbeskrivningen kring redovisning över parkeringsfrågan.
Garage får anläggas enligt planens uppbyggnad, dock inte på mark som är försedd med ”prickmark”, ej heller inom E-område. Parkering under mark är möjligt att anlägga men mindre troligt ur ekonomisk synpunkt.
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Transformatorn avses vara kvar. Planen medger plats för transformator (Eområde). I planen har s k ”u-områden” lagts in över ledningar där ingen byggnation får ske. I byggskedet förutsätts hänsyn tas till ledningar mm. Det är exploatörens ansvar att tillse att ingen påverkan sker.
Sammantaget anser kommunen att detaljplanen är lämplig att genomföra på det
sätt som detaljplanen nu redovisas.
Planhandlingarna kompletteras i tillämpliga delar utifrån ovan.
Sakägare
Leif Lundberg, Anna-Liisa Maila

De godkänner inte förslaget i dess nuvarande form.
Det föreslagna huset i tre våningar och en totalhöjd på 11 m kommer att lägga vårt hus och vår
tomt (Lokatten 1) i skugga under stora delar av förmiddagen. Huset skulle komma att ligga, från
oss sett, i öster och i uppförsbacke och bilda en nästintill sammanhängande vägg med fastigheten
Stora Allén 11.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Byggnadens höjd: Varifrån räknas totalhöjden? Tomtmarken lutar med 2-3 meters höjdskillnad
mellan högsta och lägsta punkt.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång.
Det nämns 17-20 lägenheter. Det är redan brist på hyreshusparkering i området, och de som bor
där parkerar på gatorna. Om detta också sker på den smala Åsvägen kommer den att helt täppas
igen. Situationen blir ännu värre på vintern med stora problem för snöröjning och postutdelning
(jfr. Gröna vägen).
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
På byggplatsen (förutvarande lekparken) finns en transformatorstation. Byggarbeten på platsen
kan störa områdets elförsörjning.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Tillfarten till transformatorbyggnaden tjänar samtidigt som tillfart till vårt källargarage.
Kommentar: Planhandlingarna kompletteras med att åtkomst till källargarage för
fastigheten Lokatten 1 behöver säkerställas från Åsvägen. För detta ändamål har
införts bestämmelse; ”a1, Marken skall vara tillgänglig för servitut avseende rätt
till infart till förmån för fastigheten Lokatten 1 samt E-område (transformator)
som belastar B-området”. Området för servitut minskas till 4 m bredd jämfört
med ca 10 m i samrådsskedet.
Byggarbetena på platsen kommer att störa boende i området under lång tid. Behövs pålning eller
sprängning?
Kommentar: Pålning och sprängning kan eventuellt komma att behövas vid ett
genomförande av planen.
Markarbeten kommer att ske i området när detaljplanen ska genomföras. Arbeten
ska genomföras enligt gällande lagar och riktlinjer. Det är exploatörens ansvar

205

Sid 9 (14)

att ta fram en riskanalys samt sprängplan för eventuella sprängarbeten. De risker
som uppstår till följd av sprängningen kommer därmed att klargöras. Riktvärden
bestäms för de vibrationer som uppkommer. Eventuell sprängning samt pålning
kommer ske utifrån de maximalt tillåtna vibrationsnivåerna som är baserade på
riktlinjer enligt Svensk Standard.
Den föreslagna byggnaden bryter mot områdets allmänna karaktär med mest 1 ½- eller 2plansbebyggelse. De treplanshus som finns är inte omedelbara grannar till de mindre husen.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Vi ser inte behovet av detta för oss stora intrång i närmiljön, när det samtidigt planeras för flera
hundra bostäder på andra sidan Skuten. Vad vi till nöds skulle kunna acceptera är ett tvåplanhus
med 4-6 lägenheter. Detta skulle inte skugga oss, och på tomten skulle finnas tillräckligt parkeringsutrymme för de boende. Ett sådant mindre hus skulle också vara mer attraktivt för hyresgäster, och skulle kunna ges en trevligare inramning med en soligare gård och mer gröna ytor.
Kommentar: Synpunkten noteras. Kommunen bedömer att planens utformning är
lämplig på det sätt den nu är redovisad. Se även kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Ulf Ericsson

Ett trevånings hyreshus med 17 lägenheter högst upp på åsen skulle påtagligt förändra områdets
karaktär av villaområde. Det befintliga hyreshuset norr om lekplatsen (Lokatten 5) ligger på en
lägre nivå i dalen. Tomten passar bättre för en eller två villor.
Den föreslagna byggnaden kan bli elva meter hög, ligger nära tomtgränsen och sträcker sig längs
hela min fasad. Jag kommer att få direkt insyn i ett tiotal lägenheter och balkonger (och de får
insyn till mig), vilket jag uppfattar som en betydande olägenhet.
Om inte tillräcklig parkering för hyresgästerna och deras besökare bereds på tomten, kan man
befara att bilarna ställs på Åsvägen, till förfång för genomfartstrafiken, snöröjningen och räddningstjänsten.
Åsvägen är i dag tillfartsgata till ett 30-tal villor.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Sören Rahm

 För närvarande är det endast fastigheter med två våningar utmed Åsvägen. Jag anser att
det är olämpligt att uppföra en byggnad med tre våningar, två våningar är OK.
 Parkeringsplatser för hyresgästernas bilar och gästparkering. Minst en plats per lägenhet
20 st + gästparkeringar. Var ska parkeringen vara? På Åsvägen?
 Ska den planerade fastigheten ha källarutrymmen? Parkeringsgarage?
 Total högsta höjd 11 m. Var är nollpunkten för denna höjd?
 Lämpligaste fastighet på aktuell tomt, en villa eller ett radhus med 2-4 lägenheter max två
våningar.
 Då det planeras 500 lägenheter utmed Sundsvägen finns det ingen anledning att uppföra
ett trevåningshus på ovannämnda tomt.
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Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Vad gäller källare så motsäger planen inte detta. Se vidare under Villaägarna i
Finspång för kommentar angående parkeringsgarage.
I övrigt anser kommunen aktuellt planområde som lämpligt område för utbyggnad på det sätt som detaljplanen nu redovisas.
Yvonne Andersson, Jan Persson

Vi protesterar mot byggandet av flerfamiljshus med hyresrätter Stora Allén – Åsvägen.
Det kommer att påverka våran lugna villamiljö negativt med ökad trafik och övrig rörelse. Vi har
valt att bo i ett villakvarter och önskar att det så ska förbli.
Kommentar: Se kommunens kommentar till Villaägarna i Finspång ovan.
Övrigt
Noterbart: Då markområde från annan fastighet utgått i planen (Lokatten 5) har titeln på detaljplanen redaktionellt justerats till Detaljplan för Stora Allén, Del av fastigheten Östermalm 1:1.
(Texten ”m.m.” har tagits bort.)
I övrigt görs vissa justeringar och kompletteringar i planhandlingarna, bl a enligt följande:
Planområdesgränsen ändras i norra delen, så att Lokatten 5 ej omfattas. Bestämmelse och område med korsprickad mark i norr utgår samtidigt.
Utnyttjandegraden inom planområdet sänks jämfört med samrådshandlingen. Bestämmelse införs om att största totala byggnadsarean för huvudbyggnad får uppgå till 300 m2 och för komplementbyggnad till 25 m2. Totalt motsvarar detta en byggrätt om ca 22 % av B-området i planen.
Mark som inte får förses med byggnad (prickmark) införs längs Stora Allén. Samtidigt försvinner placeringsbestämmelse för huvudbyggnad samt komplementbyggnad då den ej längre är
nödvändig.
Område för transformatorstation (E-område) minskas något.
In- och utfartsförbudet förlängs något längs Stora Allén.
Ur planteknisk synpunkt införs ett område GATA i planen.
Planbestämmelse avseende radonsäkert byggande utgår då denna inte är nödvändig, utan regleras
i BBR. Text avseende bestämmelse om radon utgår samtidigt i planbeskrivningen.
Resultat från genomförd geoteknisk undersökning kompletteras i planbeskrivningen.
Ny grundkarta har införts i planen. I grundkartan är höjdsystemet bytt från RH00 till RH2000.
Vidare har text införts i planbeskrivningen för att förtydliga vad som menas med nockhöjd. Följande text har kompletterats i planbeskrivningen under rubriken Bebyggelseområden:
Nockhöjd: Det finns ingen definition av nockhöjd i plan- och byggförordningen eller i någon annan författning. För att tydliggöra i denna plan vad kommunen här avser med begreppet nockhöjd innebär det en horisontell skärning mellan två från varandra lutande takfall. Det innebär att
ett platt tak eller ett pulpettak inte har någon nock och då inte heller någon nockhöjd. Därmed
förutsätts via planbestämmelsen om nockhöjd att byggnad utföres utifrån här redovisade begreppet nockhöjd med två från varandra lutande takfall. Då marken lutar till viss del inom planområ-
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det har bestämmelse om plushöjd över nollplanet införts i planen. Bestämmelsen i nu upprättad
detaljplan anger en högsta nockhöjd +49 m över angivet nollplan.

GRANSKNINGSSKEDE
Till granskningsskedet har detaljplanen justerats så att den tillåter bostäder om ca 5 lägenheter.
Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning
därutöver.
Detaljplanen för del av Östermalm 1:1 (Stora Allén) har varit utställd för granskning under tiden
4 till 20 december 2019.
Planhandlingarna har funnits tillgängliga i kommunhusets reception och på kommunens hemsida.
Inkomna yttranden under granskningen
Myndigheter, nämnder m fl

Vattenfall Eldistribution AB

2019-12-05

Länsstyrelsen

2019-12-13

Naturskyddsföreningen Finspång

2019-12-16

Liberalerna i Finspång

2019-12-18

Lantmäteriet

2019-12-20
sent inkommet

Skanova

2020-12-23

Sakägare

Leif Lundberg

2019-12-19

Anna-Liisa Maila

2019-12-20

Sören Rahm

2019-12-20

Myndigheter, nämnder m fl
Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall har elnätanläggningar inom område för aktuell detaljplan i form av 12 kV markkabel,
12 kV transformatorstation samt 0,4 kV markkabel.
Vad Vattenfall kan se har det lagts ut E-område för Vattenfalls befintliga nätstation i fastighetens
nordvästra hörn samt u-område för Vattenfalls markkablar l södra och västra kanten av fastigheten.
Eventuellt kan den 0,4 kV markkabel i norra delen på fastigheten behöva flyttas för att kunna
placera bostadshus eller andra anläggningar enligt önskad planering.
Kommentar: Vid en exploatering av fastigheten kan vissa markkablar för 0,4 kV
behöva flyttas. Exploatören bekostar flytt eller förändringar av befintliga elnätsanläggningar.
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Länsstyrelsen

Planförslaget strider inte mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§
PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Naturskyddsföreningen Finspång

Vi har studerat förslaget och godkänner det. Vi anser dock att det är viktigt att befintliga träd och
vegetation sparas så stor biologisk mångfald som möjligt skapas runt det nya boendet.
Liberalerna i Finspång

Liberalerna i Finspång har tagit del och har inget att erinra i förslaget.
Lantmäteriet

Lantmäteriet har ingen erinran att framföra avseende planförslaget i ert ärende KS.2016.0766.
Skanova

Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar: Enligt tidigare uppgifter från ledningsägaren finns inga teleledningar inom planområdets kvartersmark. Om det vid exploatering av fastigheten visar
sig att ledningar behöver flyttas bekostas detta av exploatören.
Sakägare
Leif Lundberg, Lokatten 1

Vi invänder mot höjden på den planerade byggnaden på Östermalm 1:1. Vi accepterar 2 våningar, men inte en tredje "indragen takvåning" som nämns.
Om den tredje våningen skall byggas anser vi att byggnaden skall förskjutas i riktning norrut
längs Stora Allén, för att inte stå på den högsta punkten på tomten.
Planändringen måste ge oss rätt att utnyttja infarten till vårt källargarage, som idag utgår från infarten till elbyggnaden på Östermalm 1:1.
Vi önskar att det görs en tydlig markering av tomtgränsen mot Östermalm 1:1, med t.ex en häck.
Vi vill se en plan för hur buller och andra miljöstörningar skall minimeras under byggtiden. Likaså att störningar i el- och vattenleverans undviks.
Kommentar: Kommunen bedömer att föreslagen byggrätt på tomten är lämplig
utifrån områdets karaktär.
Infarten till fastigheten Lokatten 1 säkerställs med bestämmelsen a1 – ”Marken
ska vara tillgänglig för servitut avseende rätt till infart till förmån för fastigheten
Lokatten 1 samt E-område (transformator) som belastar B-området”. Servituts-
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frågan ska lösas vid genomförandet av detaljplanen och görs lämpligen vid fastighetsregleringen av planområdet.
Avgränsningar mellan fastigheterna styrs inte i detaljplanen. Detta är något som
fastighetsägarna själva får komma överens om.
Eventuella störningar som kan komma att uppstå under byggskedet hanteras i
kommande bygglov.
Anna-Liisa Maila, Lokatten 1

Vi invänder mot höjden på den planerade byggnaden på Östermalm 1:1. Vi accepterar 2 våningar, men inte en tredje "indragen takvåning" som nämns.
Om den tredje våningen skall byggas anser vi att byggnaden skall förskjutas i riktning norrut
längs Stora Allén, för att inte stå på den högsta punkten på tomten.
Planändringen måste ge oss rätt att utnyttja infarten till vårt källargarage, som idag utgår från infarten till elbyggnaden på Östermalm 1:1.
Vi önskar att det görs en tydlig markering av tomtgränsen mot Östermalm 1:1, med t.ex en häck.
Vi vill se en plan för hur buller och andra miljöstörningar skall minimeras under byggtiden. Likaså att störningar i el- och vattenleverans undviks.
Mest lämpligt skulle det vara med en villa eller ett parhus på tomten, skulle bäst passa in med allt
som finns redan i området.
Kommentar: Se kommentar till Leif Lundberg ovan.
Sören Rahm, Uttern 4

Erhållet förslag är betydligt bättre än tidigare förslag. Fastighet med två våningar är lämpligast.
Bebyggelsen utmed Åsvägen består av fastigheter med två våningar. Fastighet med tre våningar
kommer att störa helhetsintrycket på området.
Kommentar: Kommunen bedömer att föreslagen byggrätt på tomten är lämplig
utifrån områdets karaktär.
Sammanfattning och revideringar
Yttranden från tre olika sakägare inkom under granskningstiden. Efter granskningsskedet har
inte gjorts några ändringar i planförslaget.
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SAKÄGARE MED SKRIFTLIGA SYNPUNKTER SOM INTE
TILLGODOSETTS
Följande sakägare har inte fått sina synpunkter tillgodosedda under planprocessen:
 Leif Lundberg, Lokatten 1: Accepterar inte den tredje, indragna våningen och placeringen av byggnaden.
 Anna-Liisa Maila, Lokatten 1: Accepterar inte den tredje, indragna våningen och placeringen av byggnaden. Anser att en villa eller ett parhus passar bättre på tomten.
 Sören Rahm, Uttern 4: Anser att en tvåvåningsbyggnad är lämpligast på platsen.
 Ulf Ericsson, Mården 4: Anser att en villa eller ett parhus passar bättre på tomten. Anser
att han kommer att få insyn i sin bostad och att detta är att betrakta som betydande olägenhet.
 Yvonne Andersson, Jan Persson, Värmefallet 1: Anser att ett flerfamiljshus inte hör
hemma i den lugna villamiljön.
ÖVRIGA SKRIFTLIGA SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS
Villaägarna i Finspång anser att föreslagna husbygget med tre våningar och en totalhöjd på 11
meter strider mot områdets allmänna karaktär, med i huvudsak äldre tvåplansbyggnader. Ett
bygge i två våningar skulle bättre ansluta sig till omgivningen.
FORSATT ARBETE
Förvaltningen kommer föreslå att Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Fastighetsförteckning
Datum 2019-11-05
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Detaljplan för
Stora Allén – del av Östermalm 1:1,
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
FASTIGHETSFÖRTECKNING
FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
Fastighetsbeteckning
Ägare/innehavare, adress
Östermalm 1:1
Finspångs kommun
612 80 Finspång
FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Fastighetsbeteckning
Ägare/innehavare, adress
Björnen 1
Inger Lilian Birgitta Danielsson (½)
Lars Ingvar Danielsson (½)
Lämmenäs 401, Aspliden
612 91 Finspång
Björnen 2

Fame Demir (½)
Nedim Demir (½)
Stjerneldsvägen 2
60365 Norrköping

Hjorten 4

Lars Hillbom (½)
Birgitta Hillbom (½)
Stora Allén 8
612 40 Finspång

Lokatten 1

Leif Lundberg (½)
Anna-Liisa Maila (½)
Åsvägen 7
612 40 Finspång

Lokatten 2

Erik Henriksson
Åsvägen 5
612 40 Finspång

Lokatten 3

HSB Bostadsrättsförening Björken i Finspång
Box 6901
600 06 Norrköping

Lokatten 5

Vallonbygden AB
Box 30
612 21 Finspång

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Mården 4

Ulf Eric Ericsson
Åsvägen 10
612 40 Finspång

Uttern 4

Karl Sören Rahm
Åsvägen 6
612 40 Finspång

Uttern 5

Carmen Lundgrens Dödsbo
Fjärdingsmansvändan 6
25656 Helsingborg

Östermalm 1:1

Finspångs kommun
612 80 Finspång

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Granskningsutlåtande

Antagandehandling

KF
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Checklista för behovsbedömning
Komplexa detaljplaner

1 (7)

Datum: 2019-11-29
Dnr.: KS.2016.0766

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
(BEHOVSBEDÖMNING)

Detaljplan för Stora Allén – del av Östermalm 1:1

Beskrivning
Typ av plan:

Detaljplan för i huvudsak bostäder.

Beskriv befintliga förhållanden:

Planområdet ligger inom Södermalm, något öster om
Finspångs centrum. I öster gränsar Stora Allén och i söder
Åsvägen.
Planområdet är obebyggt, förutom en befintlig transformatorstation. Träd- och buskvegetation finns i huvudsak längs
fastighetsgränserna. Centralt i området finns till viss del öppen mark samt lekanordningar. Området är relativt plant.
Planområdet är planlagt sedan tidigare. Aktuellt planområde
utgör i huvudsak allmän platsmark (park eller plantering).
Fastigheten Östermalm 1:1 berörs, vilken är i kommunal ägo
(i samrådet ingick del av Lokatten 5, men denna del har utgått till granskningsskedet).
Ingen klassad eller skyddad natur finns inom planområdet.

Beskriv planförslaget:

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder.
I tidigare samrådsskede var planerat projekt ett byggande av
ca 17 ungdomslägenheter (i 3 våningar). Till granskningsskedet är planeringen ändrad till bostäder om ca 5 lägenheter.
Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar
samt ytterligare indragen takvåning därutöver.
Dagens lekplats i området avses tas bort i och med aktuell
planering.
Endast en tillfart tillåts från Stora Allén. Tillfart kan även ske
från Åsvägen utifrån planens uppbyggnad.

Medverkande tjänstemän:

Kommunen med dess tjänstemän har genomfört planarbetet
med hjälp av Planteamet i Norrköping AB, Bengt Gustavsson och ÅF Infrastructure, Johannes Nilsson. Marika Östemar är ansvarig planarkitekt på kommunen.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Behovsbedömning
Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
- Gällande planer och program
- Miljömål (nationella och lokala)
- Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Ja/ Nej Beskrivning
Aktuellt planområde ingår i
Nej
”Områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser” i
översiktsplanens redovisning.
Ingen särskild redovisning eller
inriktning föreslås för aktuellt
område. Aktuell planläggning får
därmed anses ej strida mot gällande
översiktsplan.
Planen bedöms inte stå i motsättning till de nationella eller lokala
miljömålen.
Planområdet omfattas av två
riksintressen för totalförsvaret
(”Stoppområde höga objekt
flygfält” samt ”Influensområde
luftrum” (Malmslätt flygfält). Inom
dessa områden föreligger
restriktioner för höga objekt. Som
höga objekt räknas, inom samlad
bebyggelse, byggnader mm över 45
m. Föreslagen bebyggelse som
medges inom planområdet blir ej så
hög att försvarsmaktens
riksintressen påverkas på något
olämpligt sätt.

Påverkas landskapsbilden (stadsbild, landskapsbild)
- In- och utblickar
- Historiska samband

Ja

Planen bedöms inte påverka stadsbilden på något betydande sätt.
Förändring i området med enstaka
nytt hus istället för lekplats med
vegetation kommer att medföra viss
påverkan på vyn mot parken. Föreslagen komplettering av bostäder i
begränsad omfattning bedöms inte
påverka omgivande bebyggelse på
ett olämpligt sätt.
Några historiska samband bedöms
ej påverkas.

Påverkas naturmiljö/ naturvård (inkl biolo-

Nej

Planen bedöms inte påverka natur-
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gisk mångfald)?
- Riksintresse för naturvård
- Natura 2000-område
- Naturreservat/ Naturskydd
- Strandskydd
- Rödlistade arter
- Annan värdefull natur

miljön på något betydande sätt.
Ingen klassad eller skyddad natur (t
ex Natura 2000-objekt, riksintresseområde, naturreservat, objekt enligt
Naturvårdsprogram) finns inom
planområdet. Strandskyddsområde
berörs ej.
Kommunens naturvårdssamordnare
har bedömt att det inte finns några
värdefulla naturvärden som behöver
tas tillvara inom planområdet.

Påverkas rekreation och friluftsliv?
- Riksintresse för friluftsliv
- Befolkning
- Grönstruktur

Ja

Planen bedöms inte påverka rekreationsmöjligheter på något betydande sätt.
Inget riksintresseområde eller särskilt utpekat område för rekreation
påverkas.
Med anledning av aktuell planering
av bostäder inom området behöver
lekplatsen tas bort. Inom tätorten
finns andra nya eller upprustade
lekplatser, exempelvis i närliggande
Vibjörnsparken. Vibjörnsparken är
på ca 100 m avstånd och lekplatsen
på ca 300 m avstånd. Skutbosjöns
med strandområde finns på ca 300
m avstånd.
Planområdet ingår inte i någon
sammanhängande grönstruktur.
Större sammanhängande grönstruktur finns i Vibjörnsparken.

Påverkas kulturmiljö/ kulturarv?
- Riksintresse för kulturmiljö
- Kulturreservat
- Fornminne
- Byggnadsminne
- Kulturminnesvård
- Annan värdefull kulturmiljö

Nej

Inget riksintresseområde eller särskilt utpekat område för kulturmiljön påverkas.
Inga särskilt utpekade byggnader av
kulturvärde finns i området, eller i
närområdet, enligt kommunens kulturmiljöprogram.
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Påverkas omgivande miljö?
- Mark
- Luft
- Vatten
- Klimat

Nej

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resurser?
- Mark, vatten, materiella resurser mm
- Transporter, kommunikationer, energi mm

Nej

Tillskottet av emissioner genom
trafik i samband med nya bostäder
ökar endast marginellt. Miljökvalitetsnormerna överskrids ej.
Aktuell planering bedöms inte påverka mark, luft, vatten eller klimat
på något betydande sätt.
Planen bedöms inte motverka hushållning av naturresurser eller andra
resurser.
Allmänt dagvattenledningssystem
finns i Stora Allen. För bräddavlopp
till ledningsbundet dagvatten hänvisas till befintlig dagvattenledning
längs stora Allén (Finspångs Tekniska Verk anvisar förbindelsepunkt
vid servisanmälan).
Eventuellt kommer aktuellt planområde att kopplas till systemet. Inom
planområdet bör dock dagvattnet
fördröjas lokalt i möjligaste mån.
Detta med anledning av att Finspångs Tekniska Verk generellt försöker att få fastigheter att minska
belastningen på dagvattennätet. Alternativt anordnas en kombination
av dagvattensystem och fördröjning, vilket åstadkommits vid andra
projekt i kommunen. I bygglovsskedet klarläggs dagvattenhantering.
Finspångs Tekniska Verk anger att
lösningen, med hållbar dag- och
dränvattenlösning, ska redovisas till
Finspångs Tekniska Verk innan
byggstart.
En marginell ökning av trafik uppstår genom planerat projekt.
Busshållplats finns ca 200 m norr
om planområdet. Inom ca 750 m
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avstånd finns ytterligare några hållplatser. Till centrala Finspång är det
ca 1 km. Dessa förutsättningar torde
vara relativt goda ur tillgänglighetssynpunkt.
Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår
störningar från omgivningen eller ger planen
upphov till störningar?
- Buller/ Vibrationer
- Föroreningar (mark, luft, vatten)
- Överskrids miljökvalitetsnormer?

Nej

Planen bedöms inte ge upphov till
störningar eller risker på något betydande sätt.
Planen överskrider inte några miljökvalitetsnormer.
Byggnad, en f.d. kemtvätt - med
lösningsmedel (riskklass 2) är på ca
80 m avstånd. Objektet anges som
potentiellt förorenat område enligt
MIFO.
En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts under granskningsskedet. Utifrån rapporten behöver inga åtgärder göras inom
planområdet då halter av olika ämnen i jord och grundvatten är så låga
att de underskrider gällande riktvärden för boende. Rapporten anger att
om överskottsmassor ska användas
på annan plats behöver anmälan
upprättas då det förekommer bly,
kadmium och kobolt i halter över
riktvärden över s k ”MMR” (nivåer
för mindre än ringa risk) i massorna.
Buller, fordonstrafik:
En trafikbullerutredning har utförts
under planprocessen.
Trafikmängderna som använts för
Stora Allén är 2800 fordonsrörelser/dygn, varav 3% tung trafik. Åsvägen 500 fordonsrörelser/dygn,
varav 3% tung trafik. Även trafiken
på riksväg 51, 14600 fordonsrörelser/dygn, varav 9% tung trafik, har
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införlivats i bullerberäkningen.
Bullerutredningen visar på att den
ekvivalenta nivån om högst 60 dBA
utomhus vid fasad klaras för byggrätten inom hela planområdet.
För att klara riktvärden för uteplatser om högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal
ljudnivå närmast gatorna krävs bullerskyddsåtgärder (t ex bullerskyddsskärmar), vilket i så fall behöver utredas vidare, alternativt anordnas en gemensam uteplats där
nämnda riktvärden klaras. En gemensam uteplats som uppfyller
riktvärdet 50 dBA respektive 70
dBA maximal ljudnivå samt kan
anläggas på bullerskyddad sida av
byggnad.
Planbestämmelse på plankartan har
införts under rubriken ”Störningsskydd” enligt följande; Vid byggande av bostäder inom planområdet gäller ”Förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader” och förordning om ändring av
förordningen (2017:359).
Byggande skall ske med ovan som
förutsättning. Utifrån ovan bedöms
planområdet inte beröras av bullernivåer på ett oacceptabelt sätt.
Finns det risker för …?
- Översvämning
- Erosion

Nej

Skutbosjön, som är på ca 300 m avstånd, har en normal vattennivå på
ca 22 m ö h. Marknivån inom planområdet är på ca 35 m ö h. Ingen
risk för översvämningar i området
finns därmed.
Risk för ras och skred finns längs
Skutbosjön (ca 275 från planområdet) enligt ÖP. Ingen risk för ras
eller skred torde därmed finnas.
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Slutsatser om fortsatt utredningsbehov
Samlad bedömning:

Planen bedöms inte påverka natur- kultur-, rekreationsmöjligheter, stadsbilden, eller omgivande miljön på något betydande sätt.
Planen bedöms inte ge upphov till störningar eller risker på
något betydande sätt.

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Någon risk för betydande miljöpåverkan bedöms ej uppstå
genom aktuell planering. Någon MKB behöver ej upprättas.

Motiverat ställningstagande:

Samhällsplaneringsenheten bedömer att planens genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan så som
avses i 6 kap 11 § MB.

Datum:

2019-11-29

Namnunderskrift

Marika Östemar, planarkitekt
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Kommunstyrelsen

Återremiss av taxa för extra tillsyn vid tobaks- och
serveringstillstånd
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har 2019-12-10 § 137 behandlat kommunfullmäktiges
återremiss av taxa för extra tillsyn vid tobaks- och serveringstillstånd.
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har 2019-06-04 § 66 lämnat förslag till
kommunfullmäktige om Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt
tillsyn av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare. Kommunfullmäktige återremitterar 2019-10-30 § 155, del
av ärendet. Återremitteringen gäller avsnittet som handlar om avgift för extra
kontroll och timtaxa, med uppdrag att kontrollera likställighet mellan olika
tillsynstaxor.
Följande förslag i tillsyns taxa låg till grund för återremiss.
Avgift för extra kontroll och timtaxa utöver årlig tillsyn
För inspektion och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad
och som är utöver normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt
timtaxa. I den nedlagda kontrollen inräknas:





Tid för förberedelser
Tid för besök på plats
Tid för efterarbete
Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället

Timtaxan är 900 kronor utifrån Sveriges kommuners och landstings
beräkningsmodell.
Avgift för extra tillsyn debiteras efter utfört arbete.
Kontroll av likställighet
Förvaltningen har utifrån återremissen med beaktande av landsbygd och
centralort jämfört likställighet mellan olika tillsynstaxor. Jämförelser har gjorts
mellan bygg- och miljöenheten och samhällsplaneringsenheten i Finspångs
kommun samt med Motala och Norrköpings kommuner. I svar på återremissen

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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redovisas också vad som lyfts fram med likställighet och självkostnadsprincip i
kommunallagen och av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
Samhällsplaneringsenheten
Inga taxor tas ut

Bygg- och miljöenheten
 Extra livsmedelstillsyn, debiteras med 1060 kronor per påbörjad
arbetstimme.
 Tillsyn enligt miljöbalken, debiteras med 950 kronor per påbörjad
arbetstimme.
Bygg- och miljöenheten debiterar utifrån följande modell
 Tid för förberedelser
 Tid för besök på plats
 Tid för efterarbete
 Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället
Motala kommun
 Alkoholhandläggare i Motala kommun bedömer att Finspångs modell
med avgift för extra tillsyn med timtaxa som täcker kostnader i
enhetstaxa per timma, motsvarande Finspångs förslag är bra och avser att
lyfta fram motsvarande modell i Motala.
Norrköpings kommun
 Har idag fast kostnad. Nytt förslag på taxa är framskrivet till
kommunfullmäktige för beslut att införa timavgift, fast avgift och fast
årlig avgift.
 Timtaxa möjliggör extradebitering vid behov av extra tillsyn som inte
omfattas av årliga avgift. Restid ska räknas med i den totala tiden vid
extra tillsyns som inte omfattas av årlig tillsyn. Timtaxan föreslås bli
1195 kronor per hel timme av handläggningstid. Timavgift tas ut för
varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgift debiteras
utifrån aktuell handläggningstid i det enskilda ärendet.
I årlig tillsynsavgift ingår ett tillsynsbesök enligt avtalet med Motala kommun.
Arbetstiden för extra tillsyn varierar stort utifrån ärendets omfattning och
arbetsinsats.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
SKR framhåller att avgifterna ska spegla kommunens faktiska kostnader, enligt
självkostnads principen. Kostnader för verksamheten kan schabloniseras.
Kommunen kan välja att ha en fast avgift för extra kontroll eller att ta ut den
faktiska kostnaden.
Utifrån bygg- och miljöenhetens debiteringsmodell finns en likställighet att
kunden får bära den faktiska kostnaden av extra kontroll utöver årlig tillsyn.
I kommunallagen 2 kap 6 § sista stycket står det följande:
Likställighetsprincipen ger dock inte utrymme för någon godtycklig
avgiftspolitik. Det innebär att kommunmedlemmar som är i samma läge ska
betala samma avgift.
Utifrån uppdraget att kontrollera likställighet mellan olika tillsynstaxor ser
förvaltningen två alternativ:
Alternativ 1, timtaxa: Att anta timtaxa 900 kronor för avgift av extra inspektion
och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förslag.
Alternativ 2, taxa per tillfälle: Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av
extra inspektion och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Förvaltningen föreslog till bygg- och miljönämnden att föreslå alternativ 1 eller 2
samt att-sats 3:
1. Alternativ 1: Att anta timtaxa 900 kronor för avgift av extra inspektion
och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt förslag.
2. Alternativ 2: Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av extra
inspektion och kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel
samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
3. Att taxa extra kontroll som inte omfattas av årlig tillsyn börjar gälla från
och med 2020-02-01.
Datum i att satts 2 nedan för när taxan ska börja gälla behöver justeras till
kommunfullmäktiges beslutstillfälle.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta.
1. Att anta taxa 1 800 kronor per tillfälle för avgift av extra inspektion och
kontroll av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
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2. Att taxa extra kontroll som inte omfattas av årlig tillsyn börjar gälla från
och med 2020-03-01.
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-10-30

2019-§ 155

Dnr: KS.2019.0494
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Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt tillsyn
av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden ska fullgöra uppgifter enligt alkohollagen, lag om
tobaksvaror och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt dessa lagar får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn.
Från och med 1 juli 2019 gäller ny lag (2018:2088). Lagen ersätter den tidigare
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att den som
vill sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.
Nuvarande avgifter har inte reviderats på många år och det finns anledning att
revidera taxan för ökade kostnader. Taxan bör dessutom kopplas till prisindex
för kommunal verksamhet (PKV) för att följa prisutvecklingen.
Finspångs kommun ingår i en samverkan med Motala, Vadstena, Mjölby,
Boxholm och Ödeshög. Kansliet är beläget i Motala. Samtliga medverkande
kommuner beslutar om sina egna avgifter. Vid framtagande av förslag till ny
taxa har jämförelse gjorts med dessa kommuner samt Linköping, Söderköping
och Nyköping.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Maud Karlsson (V), Mats Annerfeldt (S), Ulrika Jeansson (S),
Ingrid Westlund (V), Carl-Gustaf Mörner (M) och Hugo Andersson (C).
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar återremiss på den del i dokumentet som handlar om
avgift för extra kontroll och timtaxa, med motivering att likställighet mellan
olika tillsynstaxor ska kontrolleras. I övrigt yrkar Hugo bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Mats Annerfeldt (S) och Carl-Gustaf Mörner (M) ställer sig bakom Hugo
Anderssons (C) yrkande.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-10-30
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Kommunfullmäktiges beslut
1. Att återremittera den del i dokumentet som handlar om avgift för extra
kontroll och timtaxa, med uppdrag att kontrollera likställighet mellan
olika tillsynstaxor
2. Att anta taxa, med undantag för den återremitterade delen, för prövning
och tillsyn av alkohol, folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Att taxan börjar gälla från och med 2019-11-01
3. Att nuvarande taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen,
Kf § 271 2012-11-28, upphävs i samband med att den nya börjar gälla
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Taxa för prövning och tillsyn av alkohol,
folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förslag 2019-06-05
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Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730).

Indexreglering
De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgiftsår) höjas med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Ändrade
belopp avrundas till närmaste 10-tal kronor.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen
Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 §. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller KL 8 kapitlet 3 b §.

Prövningsavgifter
Kategori Ansökan avser
1
Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänhet och slutet sällskap
2
Stadigvarande utvidgat tillstånd
(lokalutvidgning och utökat
dryckessortiment)
3
Tillfällig ändring av serveringstillstånd per
tillfälle (serveringstider)
4
Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, per tillfälle, inklusive
tillsynsbesök
5
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap
6
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker till allmänheten
7
Cateringföretag – stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap
8
Stadigvarande gemensamt
serveringsutrymme
9
Tillfälligt tillstånd för gemensamt utrymme
10
Anmälan om ägarförändring på mer än
25 %
11
Anmälan av lokal för cateringverksamhet

Prövningsavgift i kronor
10 000 kr
5 000 kr

2 000 kr
4 000 kr

1 000 kr
1 000 kr
10 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
2 000 kr
200 kr
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Årliga tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften för serveringen av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första är en generell fast
tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga delen baseras på det som
varje enskild tillståndsinnehavare årligen rapporterar in genom en så kallad restaurangrapport.

Fast tillsynsavgift
Fast årlig tillsynsavgift

1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor
Klass
1
2
3
4
5
6
7
8

Serveringsställe med alkoholomsättning
per år med kronor
0 – 24 999
25 000 – 125 000
125 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 -

Beslut avgift i kronor per år
1 000
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000

Särskild tillsynsavgift
Vid senare serveringstid än till klockan 01.00 1 500 kr
uttas särskild årlig tillsynsavgift

Påminnelseavgift rapportering av restaurangrapport
Påminnelseavgift för utebliven
restaurangrapport per påminnelse

1 000 kr

Avgifter kunskapsprov
I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. Statens Folkhälsoinstitut
tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som ansvara för att kunskapsproven
genomförs i enlighet med föreskrifterna.
Avgift för kunskapsprov per tillfälle
Utebli från kunskapsprov utan avanmälan

1 500 kr
1 000 kr
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Avgift för prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1 §
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Prövningsavgift
Tillstånd för stadigvarande försäljning av
tobaksvaror
Tillstånd för tillfällig försäljning av
tobaksvaror

7 500 kr
3 000 kr

Avgift för anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Enligt 5 kapitlet 15 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Anmälningsavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

1 000 kr

Avgift för anmälan om försäljning av öl
Anmälningsavgift
Försäljning av folköl

1 000 kr

Årliga tillsynsavgifter försäljning
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt
5 kapitlet 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kapitlet 15 §.
Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den löpande tillsynen av
detaljhandel med öl.
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta ut avgifter för
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.

Försäljningskategori

Årsavgift

Försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

1 000 kr

Försäljning av folköl

1 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 000 kr
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Avgift för extra kontroll och timtaxa
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och som är utöver
normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I den nedlagda kontrollen inräknas:
• Tid för förberedelser
• Tid för besök på plats
• Tid för efterarbete
• Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället
Timtaxan är 900 kronor.
Avgift för extra tillsyn debiteras efter utfört arbete.
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Kommunstyrelsen

Yttrande över Målbild 2040 för Region Östergötlands
engagemang i regional tågtrafik
Sammanfattning
Finspångs kommun har erbjudits möjlighet att yttra sig över ”Målbild 2040 för
Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik”, nedan omnämnt som
”Målbild 2040”.
Finspångs kommun ställer sig positiv till en fortsatt satsning på kollektivtrafik
med tåg och ser både regionala och interregionala fördelar med den beskrivna
utvecklingen.
Finspångs kommun vill lyfta ett par områden som anses särskilt viktiga att
beakta i den fortsatta processen.
Med utgångspunkt i de tre vägledande principerna vill Finspångs kommun lyfta
princip 3, där de kopplingarna med persontrafik till och från Östergötland mot
Örebro ingår. Kopplingen med expressbusstrafik till Motala behöver i det läget
stärkas för att en större del av regionen, som boende och företagare i Finspång,
ska kunna utnyttja anknytningen till Örebro, det är en viktig faktor för hela
regionens utveckling.
Finspångs kommun förstår att Målbild 2040 fokuserar på persontrafik, men
Finspång har idag spårbunden trafik via Skärblacka till industrin i centrala
Finspångs tätort. Den trafiken omfattar idag endast godstrafik, men trafikeras
regelbundet och har en mycket stor betydelse för de industrier som har leveranser
av främst råmaterial och bränsle via järnvägen. I gällande översiktsplan samt i
den översiktsplan som beräknas antas under sent 2020 är järnvägen fortsatt av
stor betydelse för Finspångs utveckling. Först och främst för godstransporter,
men även för att på lång sikt kunna rustas upp för persontrafik. Då målbilden ska
svara mot vad Region Östergötland anser att tågtrafiken ska ha för roll i
samhällsutvecklingen är det beklagligt att denna infrastruktur inte omnämns i
Målbild 2040.
Det framkommer att ungefär 10% av Östgötatrafikens resor sker på pendeln.
Med det som utgångpunkt saknar Finspångs kommun ett mer utförligt
resonemang kring vikten av att utveckla och utöka regional expressbusstrafik
mellan de orter som saknar tillgång till pendeltågen och pendeltågsstaionerna.
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Detta för att stäkra resandeunderlaget till pendeltågen och skapa förutsättningar
för fler att nå tågen med enkla tillgängliga kollektiva resor med ett ”hela resanperspektiv”. Därför anser Finspångs kommun att arbetet med den föreslagna
busstrategin med anslutningar till tågtrafiken är viktigt och bör prioriteras.
Finspångs kommun vill även belysa behovet av snabb regional kollektivtrafik
även om den inte trafikeras med tåg. För Finspång är den kollektivtrafik via
expressbussar som finns ytterst viktig för Finspångs invånare och för
näringslivet. Östgötatrafiken behöver, i samarbete med Norrköping, Linköping
och oss kringliggande kommuner, än mer aktivt arbeta för att inom en mycket
snar framtid lösa de tillgänglighetsproblem för kollektivtrafiken som finns i
Norrköping och Linköping. Utifrån ovanstående synpunkter instämmer
Finspångs kommun att det är viktigt att Region Östergötland redan nu prioriterar
arbetet med att lösa den anslutande trafikens framkomlighet.
En fortsatt tät och snabb trafik med expressbussar mellan Finspång och
Norrköping, men även Linköping är oerhört viktig för kommunernas och
regionens utveckling och kompetensförsörjning. En utbyggnad av
pendeltågstrafiken får inte äventyra Östgötatrafikens möjligheter till fortsatt hög
standard och turtäthet i dessa pendlingsrelationer.
Då hela Målbild 2040 bygger på antagandet av Ostlänkens genomförande till
2040 finns det, som Region Östergötland lyfter, flera osäkerhetsfaktorer.
Finspångs kommun ser fram emot en fortsatt bred dialog mellan Region
Östergötland och samtliga kommuner i de kommande processerna.
Förslag till beslut
1. Att skicka ovanstående yttrande angående Målbild 2040 för Region
Östergötlands engagemang i regional tågtrafik till Region Östergötland

237

Lina Alm

2020-01-21
Dnr KS.2020.0109

1 (1)

Kommunstyrelsen

Yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Vingåkers
kommun 2020-2023
Sammanfattning
Finspångs kommun har fått möjligheten att lämna ett yttrande över förslaget till nytt
bostadsförsörjningsprogram i Vingåker.
Bostadsförsörjningsprogrammet bygger på lagen om kommunernas bostadsansvar
samt en nyligen genomförd bostadsutredning. Programmet lyfter behovet av att
växa i lagom takt i hela Vingåkers kommun, med fokus på äldres behov och
efterfrågan.
Programmet beskriver en delvis priskänslig bostadsmarknad, samtidigt som det
finns potential i inflyttningen från främst Stockholm till Vingåker.
Kollektivtrafiknära och centrala lägen efterfrågas och bostäder bör prioriteras i
dessa områden. Vidare framkommer att Vingåker har en god planreserv för
bostäder i samtliga orter i kommunen.
Bostadsförsörjningsprogrammet upplevs som välskrivet och väldisponerat. Flera
viktiga osäkerhetsfaktorer lyfts och problematiseras, som exempelvis
befolkningsprognoser. Finspångs kommun saknar dock en aspekt av
bostadsmarknaden och det omfattar det som rör gränstrakterna mellan olika
kommuner. Finspång och Vingåker tillhör samma bostadsmarknad i områden runt
Tisnaren. Ur ett mellankommunalt perspektiv hade det varit önskvärt med ett
resonemang om hur vi i angränsade kommuner kan samarbeta för att hitta
långsiktigt hållbara lösningar på bostadsfrågan i våra gränstrakter. Det finns idag ett
gott samarbete kommunerna mellan och frågan om bostadsmarknaden kan
utvecklas i de sammanhangen.
Finspångs kommun ser fram en fortsatt god dialog kring våra invånare och deras
vardagsliv i gränstrakterna.
Förslag till beslut
1. Att skicka ovanstående yttrande över förslaget till nytt
bostadsförsörjningsprogram till Vingåkers kommun
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Kommunstyrelsen

Uppsägning av medlemskap Europakorridoren
Sammanfattning
Finspångs kommun beslutade 2006 att ansökan om medlemskap i föreningen
Europakorridoren (2006 §52 KS2006.0060.532). Europakorridoren är en ideell
förening som drivs av kommuner och regioner samt andra intresserade
branschföreträdare i Sverige och Tyskland. De svenska intressenterna äger
solidariskt Europakorridoren AB. Föreningens och bolagets syfte är att verka för att
Europakorridoren byggs ut, d v s att Sverige får ett modernt, effektivt,
miljöanpassat och långsiktigt hållbart trafiksystem. Målet är också att föra Sverige
och Skandinavien närmare Europa genom att knyta samman vårt höghastighetsnät
med Europas.
Under åren har Finspångs kommun betalt en årlig serviceavgift på 1000 kronor
samt en serviceavgift baserat på antal invånare i Finspång. Faktura för 2020 har
kommit till kommunen och förfaller för betalning 2020-02-29. Fakturans summa är
28´300 kronor.
Europakorridorens stadgar är från 2016. I dessa framkommer ingen tidsperiod för
uppsägning av medlemskapet.
”§10 Uppsägning av medlemskap
Anmälan om utträde skall ske skriftligen till föreningens styrelse.
Medlem som anmäler utträde är skyldig att reglera sina ekonomiska
mellanhavanden med föreningen till och med pågående
verksamhetsår. Medlem har inte rätt att återfå erlagda årsavgifter eller
verksamhetsbidrag.”
Under de sista fem åren har föreningens aktiveter riktade till medlemmar varierat i
omfattning, i synnerhet under 2019. Med hänsyn till 2019 år låga aktivitet från
föreningen samt med ett behov av att se över Finspångs kommuns engagemang i
olika nätverk och föreningar förslås att Finspångs kommun begär utträde ur
föreningen Europakorridoren med omedelbar verkan.
Förslag till beslut
1. Begära utträde ur föreningen Europakorridoren med omedelbar verkan
2. Att entlediga Ulrika Jeansson (S) och Inge Jacobsson (M) som politiska
representanter till Europakorridoren för perioden 2019-2022 (2019-§ 25
Dnr: KS.2019.0001)
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer bostadsanpassningsbidrag
Sammanfattning
Sedan januari 2018 har ansvaret för handläggningen av Bostadsanpassningsbidrag
legat på Myndighetskontoret vård och omsorg. Stina Nord är sedan dess ansvarig
handläggare.
Under åren som gått har handläggningen kring bostadsanpassningsbidrag
förändrats. Syftet har varit att öka rättssäkerheten och att arbetet ska följa Boverkets
rekommendationer. Målet är att tydliggöra processerna för den enskilde samt öka
förståelsen för vad bostadsanpassningsbidrag innebär samt att ha en tydlig och
restriktiv bedömningsgrund.
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag kom också 190701.
Utifrån ny lag och nya arbetssätt såg sektor vård och omsorg behov av att ta fram
riktlinjer för handläggningen av bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna grundar sig
på lagstiftning och Boverkets handbok.
Det har tidigare inte funnits några riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag, det finns
därför inget att jämföra förändringarna med. Den största förändringen i
handläggningen är att vi tydliggjort den enskildes ansvar i processen. Tidigare skötte
handläggaren alla kontakter med hantverkare, bokade arbete och produkter,
fakturorna ställdes sedan direkt till kommunen. Nu är det den enskilde som själv
ansvarar för att boka hantverkare och produkter. Fakturan ställs till den enskilde
som sedan får sitt bidrag utbetalt mot uppvisad faktura. Om man inte har förmåga
att sköta detta själv kan man lämna en fullmakt till handläggaren som då är
behjälplig med det praktiska.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna riktlinjerna för bostadsanpassningsbidrag
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Sammanfattning
Den 1 juli 2018 trädde en ny lag om bostadsanpassningsbidrag (2018:222) i
kraft. Utifrån det ser sektorn behov av att förtydliga arbetssätt och
handläggning av bostadsanpassningsbidragsärenden i Finspångs kommun.
Handläggningen av ärenden följer nu den nya lagstiftningen och Boverkets
riktlinjer.
Allt fler kommuner har övergått till Boverkets handläggningsmodell.
Modellen innebär att den sökande får ta ett större ansvar i processen än
tidigare. Sökanden får själv inhämta offerter när så behövs, samt själv
beställa det arbete som ska utföras. Sökanden uppmuntras med denna
handläggningsmodell att vara aktiv i hela processen och har därmed ett
större inflytande och förståelse för utredningen och för den utrustning som
hen blir ägare till om bidrag beviljas.
Informationen gällande bostadsanpassningsbidrag har förtydligats med en
broschyr, tydligare information på hemsidan, samt skriftlig information om
processen som lämnas i samband med att bidrag beviljas.
Regelbundna träffar ordnas 1–2 ggr/ termin mellan handläggare och
intygsskrivare i kommunen för att upprätthålla ett gemensamt synsätt och
förståelse för handläggningen, samt för att säkerställa att sökanden ska få
samma information från olika inblandade parter redan från början av
processen.
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Riktlinjer Bostadsanpassningsbidrag
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Lagen har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
Bidraget lämnas till en person med funktionsnedsättning för anpassning av dennes
permanentbostad.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i
anslutning till en bostad. Bidraget lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att
bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden och åtgärderna måste vara direkt kopplad till
funktionsnedsättningen. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel.
Enligt 8 § lämnas bidrag inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker;
1. Byggnadstekniska brister
2. Eftersatt underhåll
3. Avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner
4. Avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.
En åtgärd som installerats med stöd av bostadsanpassningsbidrag är alltid en individuell
åtgärd. Generella tillgänglighetsåtgärder är fastighetsägarens ansvar.
Den sökande äger sina åtgärder/utrustning som installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag.
Arbetsgång från ansökan till utbetalning av bidrag
Av ansökan ska tydligt framgå vad man ansöker om. Med ansökan ska följa ett intyg från
arbetsterapeut/fysioterapeut gällande nödvändigheten av sökta åtgärder. En
kostnadsberäkning ska bifogas vid större anpassningsåtgärder.
Enligt 10 § måste fastighetsägaren och övriga nyttjanderättshavande lämna sitt medgivande
till sökt åtgärd i samband med ansökan. Det är sökandes ansvar att ta in ett sådant
medgivande.
Beslut fattas utifrån ansökan och bifogat intyg, endast nödvändiga åtgärder styrkta av intyg
beviljas.
Ett skriftligt beslut som är tidsbegränsat i sex månader, och som går att överklaga skickas till
sökande. All nödvändig information till den enskilde skickas med beslutet.
Sökanden är kund och ska själv beställa arbetet. Möjlighet finns att lämna fullmakt till
handläggare som då är behjälplig att beställa arbetet.
Fakturan för arbetet ska skickas till kunden. Bidraget betalas ut via Swedbanks
Utbetalningssystem, SUS, efter att arbetet är utfört och sökanden skickat kopia på fakturan till
handläggare.
Reparationsbidrag av utrustning
Enligt 11 § lämnas bidrag för att reparera utrustning som har installerats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag om utrustningen är av tekniskt slag eller har utsatts för onormalt
slitage på grund av funktionsnedsättningen. Kostnader som uppkommit på grund av
skadegörelse, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks inte av reparationsbidrag.
För utrustning i allmänna utrymmen i hyres- eller bostadsrättsfastigheter beviljas
reparationsbidrag vid skadegörelse om man inte vet vem eller vad som orsakat skadan, om
inte reparationen bedöms vara fastighetsägarens ansvar.
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Återställningsbidrag
Ägare av bostadshus har enligt 12–13 §§ rätt till bidrag för kostnader för återställning av
anpassningsåtgärder som har utförts i eller i anslutning till en lägenhet som innehas med
hyresrätt eller i anslutning till en lägenhet som innehas med bostadsrätt eller i anslutning till
en ägarlägenhetsfastighet. Återställningsbidrag lämnas under förutsättning att åtgärden inte
längre nyttjas för sitt ändamål och är till nackdel för andra boende.
Enligt 14 § lämnas återställningsbidrag endast till en hyresvärd om hyresvärden gett
kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig och
kommunen inte kunnat anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.
Övertagande av beviljade åtgärder
Ägare av flerbostadshus har enligt 4 § möjlighet att överta rätten till
bostadsanpassningsbidrag om sökande och ägaren är överens om det. Det gäller i allmänna
utrymmen i anslutning till en lägenhet med hyres- eller bostadsrätt. Det kan t ex gälla en ramp
eller dörrautomatik vid en huvudentré.

Vanliga åtgärder
Trösklar
Bidrag för utjämning av trösklar beviljas efter intyg om nödvändigheten av sökt åtgärd. Oftast
handlar det om att ta bort trösklar och ersätts med en tunn tröskelplåt, eller tröskelkil. För att
utjämna tröskel till balkong kan det vara nödvändigt att höja balkonggolvet med trall.
Trösklar till badrum går inte alltid att utjämna helt, beroende på badrumsgolvets fall mot
golvbrunnen.
Stödhandtag/ledstänger
Bidrag för handtag och ledstång beviljas efter intyg som styrker behovet.
Vid total avsaknad av ledstång i trappa, kan det bedömas som en byggnadsteknisk brist och
bidrag kan då ej beviljas. Behövs ledstång på båda sidor av trappan kan bidrag ges för den
andra ledstången.
Kök
Bidrag beviljas för åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyg
från arbetsterapeut/fysioterapeut ska styrka nödvändigheten. Vid ansökningar i samband med
totalrenovering av kök beviljas bidrag endast för de åtgärder som är direkt kopplade till
funktionsnedsättningen och som därmed blir en merkostnad.
Badrum
Bidrag beviljas för åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Intyg
från arbetsterapeut/fysioterapeut ska styrka nödvändigheten. Bidrag beviljas endast för de
åtgärder som är direkt kopplade till funktionsnedsättningen.
Dusch och bad
Renovering av tätskikt är inte en åtgärd som är direkt kopplad till funktionsnedsättningen, det
är därför inte en åtgärd som berättigar till bostadsanpassningsbidrag. Bidrag beviljas ej för
åtgärder som är nödvändiga på grund av eftersatt underhåll.
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Dörrautomatik
Det finns olika typer av dörrautomatik. Bidrag till lämplig åtgärd beviljas utifrån intyg från
arbetsterapeut/fysioterapeut. Dörrautomatik som beviljats med stöd av
bostadsanpassningsbidrag är alltid en individuell åtgärd, och ägs av den enskilde. Generella
tillgänglighetsåtgärder är alltid fastighetsägarens ansvar.
Trapphiss
Bidrag till trapphiss beviljas som en individuell åtgärd förutsatt att behovet styrks. Den
enskilde tecknar själv ett avtal med hissleverantören kring service och underhåll. Den enskilde
kan ansöka om bidrag för kostnader för service och underhåll.
Ramp
Bidrag till ramp beviljas som en individuell åtgärd förutsatt att behovet styrks. Rampen ägs av
den enskilde. När den enskildes behov inte längre kvarstår väljer fastighetsägaren ofta att
överta rampen.
Utemiljö
Bidrag kan beviljas för hårdgörande av mark för att möjliggöra de mest nödvändiga
förflyttningarna för att kunna ta sig in och ut ur sin bostad. Bidraget förutsätter att marken är
av normal standard. Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver göras på grund av eftersatt
underhåll.
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Kommunstyrelsen

Familjecentral - en mötesplats för barn och vuxna
Sammanfattning
Vid en familjecentral bedrivs en verksamhet som är hälsofrämjande, generell,
tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till vårdnadshavare och barn. En
familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen
förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.
På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring
barnfamiljen, såsom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer.
Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun
och region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan.
Familjecentral bygger på idén om Öppen Förskola, med pedagogisk personal
som grundbemanning, men kompletteras av socialtjänsten och
barnavårdscentral/barnmorskemottagning.
Finspångs Kommun bedriver verksamhet utifrån den av politiken beslutade
Strategiska Plan 2019-2021 och budget 2019. Under rubriken ”Finspång ska ha
en hållbar social utveckling” har det formulerats ett sektorsövergripande
prioriterat uppdrag som lyder Verkställ samarbetsformer mellan förskola, skola,
socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser. Detta
ska vara genomfört senast 2020-12-31.
Beräknad kostnad enligt förvaltningens utredning uppgår till 1400 tkr.
Förvaltningen föreslår att ramjustering sker med 990 tkr och att resterande del
finansieras inom sektorerna.
Förslag till beslut
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta
1. Att en familjecentral ska startas för att möta medborgares behov av
insatser ur ett pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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2. Att finansiering sker med 990 tkr genom att medel tas från
kommungemensamma medel - Öppen förskola, och förs över till sektor
utbildning från och med 2020.
3. Att anse att det prioriterade uppdraget är slutfört
Bilaga: utredning
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Inledning och bakgrund
Regeringen gav 2017 i uppdrag till Skolverket och Socialstyrelsen att stärka
samverkansformer mellan förskola/skola, socialtjänst och hälso-/sjukvården.
Regeringen bedömde att en väl utvecklad och fungerande samverkan mellan
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är nödvändig för att
barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade insatser ska få sina
behov tillgodosedda. Förebyggande insatser är mycket viktiga för att skapa
en ändamålsenlig samverkan som fungerar över tid. Ansvaret för att skapa
en förtroendefull, medskapande och ändamålsenlig samverkan är gemensamt för berörda verksamheter. (Regeringsbeslut U2017/01236/GV 201703-16)
Finspångs Kommun bedriver verksamhet utifrån den av politiken beslutade
Strategiska Plan 2019-2021 och budget 2019. Under rubriken ”Finspång ska
ha en hållbar social utveckling” har det formulerats ett sektorsövergripande
prioriterat uppdrag som lyder Verkställ samarbetsformer mellan förskola,
skola, socialtjänst och regionala verksamheter för gemensamma tidiga insatser. Detta ska vara genomfört senast 2020-12-31.
Från Finspångs Kommun och Närsjukvården i Finspång gjordes en ansökan
om deltagande i den av regeringen utlysta utvecklingsarbetet Tidiga och
Samordnade insatser för barn och unga (TSI). Lokalt startades olika arbetsgrupper med representanter från de tre verksamheterna, samt att en utvecklingsledare anställdes. En av arbetsgrupperna fick i uppdrag att utreda
möjligheten att starta upp en mötesplats för att nå föräldralediga och daglediga vårdnadshavare och deras barn inom ramen av en Familjecentral.

Familjecentral
Vid en familjecentral bedrivs en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till vårdnadshavare och
barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård,
öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.
På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring
barnfamiljen. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och
socionomer kan det även finnas andra yrkesgrupper representerade, såsom
familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykolog.
Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, till exempel kommun och region, samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig
samverkan.
Familjecentral bygger på idén om Öppen Förskola, med pedagogisk personal som grundbemanning, men kompletteras av socialtjänsten och barnavårdscentral/barnmorskemottagning.
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Målet med en Familjecentral är att naturligt skapa en tidig samverkan mellan förskola och socialtjänst för att nå vårdnadshavare i behov av stöd samt
kunna bedriva ett proaktivt arbete och tidigt fånga upp yngre barn som riskerar att fara illa och på detta sätt kunna förebygga eventuella orosanmälningar.
På en familjecentral kan även socialtjänstens familjeteam lägga gruppverksamhet både gällande föräldragrupper samt barngruppsverksamhet. BVC
kan ha sina grupper för förstagångsföräldrar i lokalen tillsammans med personal från Familjeteamet och familjecentralen. Familjecentralen skulle bli
en arena för Familjeteamet att arbeta med familjer i en sund miljö där man
på ett naturligt sätt kan stärka samspelet mellan förälder och barn. Familjeteamets och BVC’s kompetens kring samspel och anknytning skulle nyttjas
på ett bra sätt på en familjecentral. Det är även en mötesplats för familjerna
själva att skapa kontakt med andra. Familjecentralen funktion kan också
uppfylla samhällets andra värden som integrering mellan olika socioekonomiska grupper, samhällsorientering för nyanlända samt utbildning i föräldraskap.
-

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn i förskoleåldern och deras vårdnadshavare eller annan vuxen. Familjerna väljer själva när och hur ofta de vill delta
i verksamheten. Verksamheten skall vara ett komplement till förskola och
pedagogisk omsorg. Öppna förskolan är kostnadsfri och den vuxna är delaktig i verksamheten och har ansvar för sitt barn. Verksamheten ska utformas både efter barnens samt de vuxna besökarnas behov. Syftet med verksamheten är att det ska finnas utrymme för att samtala, få råd och stöd och
delta i pedagogisk verksamhet. Möjligheten till Öppen förskola styrs av
skollagen 2010: 800 främst kapitel 25. Skolverket har även tagit fram allmänna råd och riktlinjer för verksamheten (Skolverket 2000:1).
-

Barnavårdscentral

Barnavårdscentral (BVC) riktar sig till vårdnadshavare med barn 0-6 år.
De ansvarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa och utveckling,
samt jobbar förebyggande för att motverka ohälsa. Uppdraget är att tidigt
identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och
uppväxtmiljö. Barnets längd- och viktutveckling samt dess mentala och motoriska utveckling följs och man sköter även vaccinering. Förutom individuellt utformat stöd, erbjuds dessutom alla vårdnadshavare insatser i form av
gruppverksamhet med fokus på föräldraskap.
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När barnet börjar förskoleklass är det skolans elevhälsa som tar över ansvaret för barnets hälsovård. BVC är en del av primärvården och besök på barnavårdscentral är kostnadsfria.
-

Socialtjänst

Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras
av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta
från kommun till kommun.
Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001
(2001:453).

Lokala förutsättningar
Enligt uppgift föds ca 225 barn/år i Finspångs Kommun. Inom kommunens
barnomsorg (kommunala förskolor, dagbarnvårdare och enskilda förskolor)
finns i januari -20 nästan 1200 barn inskrivna.
Inför kartläggningen har samtal skett med Svenska Kyrkans personal. Idag
bedrivs en öppen förskola i kyrkans regi i Mariagårdens lokaler, som håller
öppet tre förmiddagar/vecka. Dess personal bedömer att de inte kan möta
upp den efterfråga som finns från kommunens invånare. Personalen menar
att det finns en stor efterfrågan beträffande öppen förskoleverksamhet där
vårdnadshavare får möjlighet att komma med sina barn. De ser också behovet av familjer som behöver råd och stöd i sitt föräldraskap. Personalen i
kyrkans öppna förskola menar att behovet är väldigt stort och att de inte har
de resurserna som krävs för att möta upp familjerna.
Barnavårdnadscentralen i Finspång driver idag föräldragrupper. Forskningen visar bl a att BVC inom familjecentraler i högre utsträckning erbjuder
fler föräldragrupper och fler riktade grupper än icke samlokaliserade BVC
(Läkartidningen 23-24/2013). Även Familjeteamet erbjuder gruppverksamhet, både till föräldrar och till barn, men upplever att det kan vara svårt att
rekrytera deltagare till dessa grupper.
Deltagarna i det lokala TSI-arbetet är eniga om att samverkan mellan verksamheterna är den enda framkomliga vägen för att skapa fungerande kontakt
mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Samverkan är
nödvändig för att barn och unga som är i behov av tidiga och samordnade
insatser ska få sina behov tillgodosedda. Riksdagen har godkänt strategin
som regeringen har föreslagit i propositionen Strategi för att stärka barnets
rättigheter (prop 2009/10:232), där det står att läsa att aktörer inom olika
verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan.
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Lokalbehov
För att bedriva en Familjecentral enl ovan krävs ändamålsenliga lokaler.
Lokalen bör vara centralt belägen utifrån tanken om tillgänglighet. Det finns
även önskemål om närhet till det nya Vårdcentrum och Socialtjänstens Familjeteam (Kommunhuset).
Lokalen bör vara utformad med både samlingsrum/lekrum, mötesrum samt
mindre kontorsrum för samtal och administrativt arbete. För att kunna bedriva Öppen Förskola ska det även finnas tillgång till kök och matrum. Lokalen bör vara flexibel, så att den passar alla former av verksamheter. Önskvärt är även utrymme för personalen. Tanken är att lokalerna ska kunna användas under hela dagen, från förmiddag till kväll.
Den önskade lokalen bör omfatta ca 150-200 kvm.
Förslag till beslut
Förutom de professioner som bör finnas i den ovan beskrivna Familjecentralen öppnar en samlokalisering för flera möjligheter. Vid en familjecentral
kan socialtjänstens öppenvård finnas för att ge råd och stöd i föräldraskapet
genom föräldrautbildningar och barngrupper. Ytterligare verksamheter t ex
barnavårdscentralen och barnmorskemottagning kan vid ett vidare utvecklat
samarbete erbjuda sin service på familjecentralen. Samlokalisering skapar
bra förutsättningar att jobba preventivt. Poängterar även att arbetar man förebyggande med en Familjecentral som grund, där de olika kompetenserna
samverkar, så finns goda möjligheter att stötta familjer på olika sätt så att
man på så vis förebygger en del barnplaceringar i framtiden. Det blir framförallt en personlig vinst för barn och föräldrar, men även ekonomiskt för
kommunen.
De tre aktörerna ska utveckla verksamheten tillsammans. Lokalerna skulle
även kunna användas när Socialtjänsten beslutat om Umgängesstöd. Det
skulle även vara en ordnad mötesplats för föräldrar.
Därför föreslår styrgruppen för det lokala utvecklingsarbetet TSI för Kommunstyrelsen att besluta enl följande:
att en familjecentral ska startas för att möta medborgares behov av insatser
ur ett pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv.
att finansiering sker med avsatta medel för Öppen Förskola och därutöver
inom sektorernas ramar, med överenskommelse med Region Östergötland.
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Ekonomi
För att bedriva en Familjecentral bedöms de årliga kostnaderna enligt nedan
Kostnad för bemanning och verksamhetsdrift
Två pedagogtjänster á 450 000/år,
ca 900 000kr/år
Läromedel och förbrukning på
ca 30 000 kr/ år
It och telefoni
ca 25 000kr/ år.
Lokalvårdskostnader
ca 100 000 kr/år
Hyreskostnader
ca 320 000 kr/år
Kapitalkostnader för bl a inventarier
ca 25 000 kr/år
Totalt

ca 1 400 000 kr/år

Investeringskapital för uppstarten beräknas till ca 250 000:-.
För att bedriva verksamhet inom en Familjecentral tillkommer inga personalkostnader för Socialtjänsten eller Barnavårdscentralen då de kan flytta
delar av sin befintliga verksamhet till Familjecentralen.
I kommunens Strategiska Plan finns listat en rad poster för kommungemensamma kostnader, bl a finns det avsatta medel för Öppen Förskola (Strategisk Plan 2020-2022, s 48). Resten behöver finansieras inom sektorernas
befintliga ramar, med en överenskommelse med Region Östergötland.
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Kommunstyrelsen

Upphävande av beslut avseende
fritidshem/skolbarnomsorg i Ekesjö
Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och
att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle ske med
Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn och ungdom
skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö. (
Dnr: KF 2011-05-06 § 321)
Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen.
Verksamheten omfattas av bestämmelser i kapitel 1–6 i lagen och fritidshemmet
regleras särskilt i kapitel 14.
Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda
utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en
helhetssyn på eleven och elevens behov. De olika uppdragen i fritidshemmet,
förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan
bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Vid
samverkan är det viktigt att personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och
skolan har kunskap om vilka uppdrag de olika verksamheterna har.
En stor andel av alla elever i förskoleklassen och årskurserna 1–3 är idag
inskrivna i fritidshemmet. Det ger fritidshemmet goda möjligheter att
komplettera förskoleklassen och skolan genom att erbjuda eleverna en
meningsfull fritid samt att stimulera deras utveckling och lärande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att beslutet om att fritidshem/skolbarnomsorg ska erbjudas i anslutning
till Ekesjö förskola, dnr: KF 2011-05-06 § 321, ska upphävas

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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2011-05-06

Kf § 132

Dnr 2011.0034.600

Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011
Ekesjö skola har ett lågt elevunderlag. Under skolåret 2010/2011 går
17 elever på skolan, fördelat på skolår F-6. Ser vi på andelen elever
inom upptagningsområdet kommer utvecklingen att se ut enligt följande: Elevunderlaget på Ekesjö skola är väl litet för att ge eleverna
pedagogiska utmaningar och möjligheter. När språkval och betygssättning för åk 6 införs bör sexorna flyttas till en större enhet med relevant elevunderlag för en reell möjlighet för språkundervisning av
hög kvalitet och underlag för lärarna att sätta betyg. Då minskar elevunderlaget ytterligare för Ekesjö skola och antalet elever blir då
mindre än 20 elever de närmaste 5 åren om inte inflyttning sker.
Tabell 1
Elevutveckling
Ekesjö
LÅ 10/11

Lå 11/12

Lå 12/13

Lå 13/14

Lå 14/15

Lå 15/16

F

0

3

3

5

5

2

1

3

0

3

3

5

5

2

3

3

0

3

3

5

3

2

3

3

0

3

3

4

2

2

3

3

0

3

5

5

2

2

3

3

0

6

2

5

2

2

3

3

Totalt
antal
elever

17

18

16

19

22

21

F-5

15

13

14

17

19

18

6

2

5

2

2

3

3

Betyg kommer att införas från årskurs 6 från höstterminen 2012. Den
nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första
gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.
Forts.
Justerare
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
Elever i grundskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i
alla ämnen utom språkval.
I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i
grundskolan. Språkval bör därmed införas i årskurs 6 i Finspångs
kommun.
Betyg ska sättas av behöriga lärare.
Enligt 2 kap. 7a § skollagen (1985:1100) är det huvudmannens ansvar
att lärare har nödvändiga insikter i de föreskrifter, kursplaner och övriga författningar, som gäller för att tillgodose kraven på rättssäkerhet
och likvärdighet vid t.ex. betygsättning.
Enligt 7 kap. 11 § grundskoleförordningen ska betygen för samtliga
elever antecknas i en betygskatalog. Betygskatalogen är den officiella
dokumentationen över de betyg som satts på en viss skola. Det är rektor som ansvarar för att betygskatalogen förs.
Sektorn Barn och ungdom kommer att fatta beslut avseende vilka skolor i Finspångs kommun som ska omfattas av betygssättning vilket är
beroende på åk 6 placering. Betygssättning är en myndighetsutövning.
Förutsättningar
I sektorns skrivning kring hur liten en skola kan vara har vi anfört
flera argument som är applicerbara på Ekesjö skola.
Kommande krav på betygsättning i åk 6 ställer högre krav på lärarnas formella behörighet i ämnet de skall betygsätta i. Arbetet med
kunskapsbedömningar och betygsättning av elever är en viktig men
komplicerad process, som kräver en vardagsnära dialog mellan de
professionella. För att uppnå det krävs att det finns flera lärare att
föra en dialog med.
Rektor och kollegors betydelse för lärarens utveckling är väldokumenterad i många studier. För att skapa en bärkraftig skolutveckling
krävs därför att det finns tillgång till kollegor med olika ämnesinriktningar och med samma ämnesinriktningar.
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

260

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sammanträdesdatum

Sida

9

2011-05-06

Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
En lämplig mångfald av antal och kön är viktigt i en grupp som skall
kunna arbeta med olika arbetsområden.
Elevernas möjlighet att utveckla sin förmåga att fungera i olika sammansättningar av grupper är en viktig förmåga för fortsatta studier
och senare i arbetslivet.
Elevens lärmiljö påverkas av att det förutom pedagoger finns andra
elever som man kan lära sig av och ihop med. Detta sker i samband
med dialoger i undervisningen. Varierande exempel bör finnas på
problemlösningsmetoder, grupparbeten, redovisningar, mm.
På grund av betygskravet från årskurs 6 och dessutom eventuellt
språkval i åk 6 kommer detta att vara svårt att tillgodose vid Ekesjö
skola då elevantalet i åk 6 redan år 12/13 är nere på 2 elever.
Kommunens uppdrag att erbjuda en skola för alla kommunens barn
innebär att alla elever i kommunens skolor skall ges samma möjlighet
att nå de nationella målen. Då måste vi skapa förutsättningar för detta.
Resurserna måste läggas där de ger mest effektivitet.
Idag har Ekesjö skola 13,9 lärarresurs per 100 elever vilket är nästan
dubbel resurs mot ett antal andra skolenheter i kommunen. Detta innebär att den genomsnittliga kostnaden per elev blir hög vilket får genomslag på ersättningsnivån till friskolan.
Ska eleverna i årskurs 6 på Ekesjö skola hänvisas till annan skola blir
det kvarvarande elevunderlaget i Ekesjö så lågt att en fortsatt skoldrift
inte kan motiveras ur ett likvärdighetsperspektiv i förhållande till övriga elever i Finspångs kommun. De pedagogiska förutsättningarna för
att skapa en bärkraftig skola är ringa och kostnaderna per elevtimme
ökar radikalt och kan vara svårmotiverade.
Kostnaden per elevtimme ligger redan idag på en betydligt högre nivå
än övriga skolor i kommunen. De har idag en kostnad på 125 kr/ elevtimme mot kommunens snitt på 83 kr/ elevtimme, enligt KRUTundersökningen.

Forts.
Justerare
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
Vid en kostnadsjämförelse ligger Ekesjö skola på en väsentligt högre
kostnad per elev än kommunens genomsnitt. Ser vi också på kostnaden för att köpa elevplatserna i Vingåker inklusive frita ligger
Finspångs kommuns kostnader i en nivå som är svår att motivera.
Skolchefen i Vingåkers kommun, Lena Furén, bekräftar vid kontakt
att Vingåker har möjlighet att ta emot de elever som tillhör Ekesjö
skola i flera av sina skolor.
Läsåret 2010/2011 har 9 av skolans 17 elever skolskjuts till skolan.
Kommunstyrelsen har 2011-01-31 givit sektorn i uppdrag att ta fram
kostnad per elevtimme. Utifrån denna ska en översyn göras för de skolor som ligger 25% över snittet för att se om skolan ska avvecklas eller förändras i sin struktur.
Revisionsrapporten KRUT från PWC, visar en snittkostnad per elev
på 83 kr/elev. Utifrån PWS:s beräkningsmodell ligger Ekesjö´s kostnader på 125 kr/elev vilket är ca 50,6 % över snittkostnaden.
Förskolan
Förskolan skulle kunna behållas i Ekesjö även om skolan läggs ner.
Om matsals/gymnastiksalsbyggnaden byggs om med eftertanke skulle
lokalen kunna fungera väl både som förskola och som samlingslokal
för bygden. För tillfället finns 18 barn inskrivna på förskolan och det
finns en kö på 9 barn. En samverkan med Vingåkers kommun avseende ”gränsbarn” torde vara möjlig om barnantalet behöver utökas.
Redan idag finns barn inskrivna från andra sidan gränsen.
På skoltomten finns även skolbyggnaden och en barack. Om skolbyggnaden rivs och baracken flyttas till annan plats i kommunen
kommer förskolan att ha en fantastisk lekyta i anslutning till förskolan.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1.

Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011.

2.

Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs
med Vingåkers kommun.
Forts.

Justerare
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
3.

Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjligheterna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa förskolan/skolbarnomsorgen.

4.

Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar
skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö.

Beredande organ
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2011-01-16
Kommunstyrelsens protokoll 2011-01-17 § 6
Kommunstyrelsens protokoll 2011-02-14 § 102
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-03-30 § 70
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-27 § 109
Yttrande
Anders Härnbro (S), Martin Nyberg (MP), Stefan Carlsson (V), Larseric Ramlöv (FP), Stig Jansson (M), Per-Åke Andersson (V), Hans
Nordgren (M), Maria Strömberg (KD), Lilian Bressler (M), Ulrika
Jeansson (S), Ingrid Ahlström (MP), Federico Winqvist (KD), Åsa Johansson (C), Hugo Andersson (C) och Monica Gustavsson (V) yttrar
sig i ärendet.
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Martin Nyberg (MP) yrkar i första hand avslag på hela ärendet. Han
yrkar också, under förutsättning att ett nedläggningsbeslut fattas, att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att årligen under en
period av fyra år, utreda konsekvenserna av nedläggningen av Ekesjö
skola vad gäller:
•
•
•

Berörda barns pedagogiska situation
Berörda barns vardagssituation
Kommunens helhetsekonomi
Forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
•

Eventuell avflyttning eller utebliven inflyttning i det berörda
området

Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Larseric Ramlöv (FP) yrkar ”Att Ekesjö skola drivs vidare till och
med vårterminen 2012 samt att alternativa driftsformer utreds i nära
samarbete med boende i Byle- Ekesjöområdet. Det vill säga alliansens
tidigare yrkande i kommunstyrelsen.
Stig Jansson (M) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Per-Åke Andersson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Hans Nordgren (M) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Maria Strömberg (KD) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Lilian Bressler (M) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Härnbro (S) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyrkande.
Ingrid Ahlström (MP) yrkar bifall till Martin Nybergs (MP) yrkanden.
Stefan Carlsson (V) yrkar avslag på Martin Nybergs (MP) tilläggsyrkande.
Åsa Johansson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till alliansens yrkande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 16.50 och återupptas klockan 16.55.
Forts.
Justerare
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
Propositionsordning
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att hon först ställer Martin
Nybergs (MP) avslagsyrkande mot alliansens yrkande.
Därefter ställer hon det yrkande som vinner första omröstningen mot
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Berit Martinsson (S) ställer Martin Nybergs (MP) avslagsyrkande mot alliansens yrkande och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för alliansens yrkande.
Därefter ställer hon alliansens yrkande mot kommunstyrelsens förslag
till beslut och finner att kommunfullmäktige röstar till förmån för
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Avslutningsvis ställs proposition på Martin Nybergs (MP) tilläggsyrkande och ordförande Berit Martinsson (S) finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs
Propositionsordning vid votering
Ordförande Berit Martinsson (S) meddelar att den som röstar på
kommunstyrelsens förslag till beslut röstar Ja. Den som röstar på alliansens yrkande röstar Nej, den som önskar avstå meddelar detta.
Omröstning
Kommunsekreteraren genomför upprop varvid omröstningen utfaller
enligt följande:
Forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
Lilian Bressler (M)
Anders Härnbro (S)
Ulrika Jeansson (S)
Jan-Erik Svenblad (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Rune Adamsson (S)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Annelie Olsson (S)
Kenth Gustafsson (S)
Jessica Karlsson (S)
Agneta Ohlin (S)
Kristina Ström (S)
Irene Adolfsson (S)
Ing-Marie Jeansson (S)
Gunnar Karlsson (S)
Carola Persson (S)
Bengt Eriksson (S)
Birgit Svärd (S)
Conny Lindgren(V)
Per-Åke Andersson (V)
Monica Gustavsson (V)
Stefan Carlsson (V)
Stig Jansson (M)
Jonas Andersson (M)
Hans Nordgren (M)
Tina Engölund (M)
Rune Larsson (M)
Sven Horkeby (C)
Åsa Johansson (C)
Hugo Andersson (C)
Kristin Yderfors (C)
Larseric Ramlöv (FP)
Andreas Ramlöv (FP)
Ann-Britt Johansson (FP)
Maria Strömberg (KD)
Federico Winqvist (KD)
Lennart Bodling (SD)
Berit Martinsson (S)

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Forts Kf § 132 (Ekesjö skola och förskola inför höstterminen 2011)
Ordföranden Berit Martinsson (S) konstaterar efter besked från rösträknarna att av de 38 rösterna har 21 röstat ja, 17 nej och ingen har avstått från att rösta.
Kommunfullmäktige har därmed beslutat enligt kommunstyrelsens
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Att Ekesjö skola avvecklas från höstterminen 2011.

2.

Att samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skrivs
med Vingåkers kommun.

3.

Att sektorn barn och ungdom får i uppdrag att se över möjligheterna att byggnaderna vid Ekesjö skola byggs om för att passa förskolan/skolbarnomsorgen.

4.

Att sektorn barn och ungdom tillser att erbjuda de som önskar
skolbarnomsorg i anslutning till förskolan i Ekesjö.

-----

Justerare
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Ekesjö fritidshem
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 2011 beslut om att Ekesjö skola skulle avvecklas och att ett samverkansavtal avseende skolgång för berörda elever skulle
ske med Vingåkers kommun. Beslut togs även om att dåvarande Sektor barn
och ungdom skulle erbjuda skolbarnomsorg/ fritidshem i anslutning till förskolan i Ekesjö.
Fritidshemmets uppdrag
Den 1 juli 2019 infördes nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i
läroplanen. Texterna förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte
och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och
likvärdigheten i verksamheterna. Fritidshemmets syfte är att komplettera
utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
De olika uppdragen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan kan betraktas som en helhet vilka tillsammans kan bidra till bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Utifrån den reviderade läroplanen anser förvaltningen att fritidshem ska erbjudas i anslutning till elevens
skolplacering.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår politiken besluta att beslut om att fritidshem ska erbjudas i anslutning till förskolan i Ekesjö ska upphävas. Eleverna ska istället
erbjudas fritidshem i den kommun eleven har sin skolplacering.
Ärendet kommer att lyftas i kommunstyrelsen för beslut den 12 februari och
kommunfullmäktige den 4 mars.
Information om beslutets utfall kommer att ske fortlöpande till er.
Vid frågor hör av er till rektor Jenny Thorsell
Jenny.thorsell@finspang.se

Med vänlig hälsning
Cecilia Carlén
Utbildningschef
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Kommunstyrelsen

Uppföljning bidrag till körkort för elev som studerar vid
Bergska gymnasiet
Sammanfattning
Sektor utbildning har ett prioriterat uppdrag att följa upp och utvärdera bidrag till
körkort i den strategiska planen 2019-2021.
Uppföljningen ska undersöka ekonomiska följder, samt följa upp värdet med
körkortsbidrag gällande:




Arbetsmarknadsskäl/anställningsbarhet
Rättviseskäl
Marknadsföringsskäl

Bergska gymnasiet har från våren 2009 erbjudit alla elever som är inskrivna att
ansöka om bidraget och beviljas utifrån fastställda kriterier.
Syftet med utredningen är att utifrån analys och slutsats redovisa förslag till beslut
om hur kommunen ska förhålla sig till bidrag till körkortsutbildning framöver.
Underlag till uppföljningen har samlats in via att ta del av handlingar tillhörande
Humanistiska nämnden, ärende Körkortsutbildning vid Bergska skolan, diarienr
07.0036, lagar, ekonomisk rapport, statistik, enkätundersökning elever åk 1, 2 och 3
Bergska gymnasiet Bildningen samt intervjuer av utvalda informanter.
Inom gymnasieskolans ram finns det program där körkortsutbildning med möjlighet
att nå körkortsbehörighet B (personbil) ingår. Bergska gymnasiet har ingen av dessa
utbildningar i sitt utbud. Den upphandlade körkortsutbildningen som anordnas på
Bergska gymnasiet är utanför gymnasieutbildningen. Körkortsbidraget erbjuds
elever inskrivna på Bergska gymnasiet att ansöka och beviljas utifrån fastställda
kriterier. Ett flertal folkbokförda ungdomar i Finspångs kommun studerar på andra
gymnasieskolor i regionen och i Sverige. Detta innebär att bidrag till
körkortsutbildning inte erbjuds alla elever folkbokförda i Finspångs kommun och
det pekar mot att det strider mot kommunallagen likställighetsprincipen.
Utfallet för kostnaden för körkortsutbildning var år 2018, 478 000 kr. Antal
avklarade körkort var cirka 37. Kostnaden för antal avklarade körkort för 2018 var
ungefär hälften av storleken på utfallet på bidraget. År 2019 var utfallet för
kostnaden för körkortsutbildning t.o.m. november 416 000 kr. Antal avklarade
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körkort är 22 fram till oktober, alltså en lägre siffra på avklarade körkort. Dock har
87 elever skrivit in sig på körskolan så det innebär att det är en hög andel som har
pågående körkortsutbildning med hjälp av körkortsbidraget. Snittkostnaden för
körkortsbidraget åren 2009-2019 är ca 463 000 kr.
Branscherna som har deltagit som informanter har generellt bedömt att det är en
klar fördel att ha körkort för att vara anställningsbar.
Av de elever som deltog och svarade på enkätundersökningen i åk 1, 2 och 3 på
Bergska gymnasiet svarade cirka hälften att bidrag till körkort var en bidragande
orsak till att de valt gymnasieutbildning på Bergska gymnasiet.
Gymnasieskolans analys är att körkortsbidraget skapar större förutsättning för ökad
anställningsbarhet samt att det bidrar till att minska socioekonomiska skillnader.
Utifrån ett marknadsföringsperspektiv har Bergska gymnasiet uppfattningen att
körkortsbidraget är bidragande till att eleverna söker gymnasieprogram på Bergska
gymnasiet.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att med hänvisning till sektor utbildnings uppföljning, som identifierat att
aktuellt erbjudande pekar mot att det strider mot den kommunala
likställighetsprincipen, avsluta erbjudandet i dess befintliga form för elever
inskrivna på Bergska gymnasiet.
2. Att möjligheten att ansöka om bidrag till körkortsutbildning avslutas för
elever som startar gymnasieutbildning årskurs 1 höstterminen 2021. De
elever som sedan tidigare är inskrivna ska ha kvar möjligheten till
erbjudande i dess befintliga form.
3. Att det prioriterade uppdraget att utvärdera upplägget om bidrag till körkort
för Bergska gymnasiet förklaras avslutat.
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Kommunstyrelsen

Återremiss - Svar på medborgarförslag - förbättrad och
belyst väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan
Sammanfattning
På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-30 behandlades svar på
medborgarförslag avseende förbättrad belyst väg mellan Skäggebyvägen och
golfbanan KS.2018.0642, 2019-§ 362. Ärendet återremitterades till förvaltningen
för att utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar
för vägen, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till lösning.
Förslagsställaren har informerats om återremitteringen av ärendet och behovet av
att klargöra ansvaret för vägen innan en eventuell åtgärd kan ske.
Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför
detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har
servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt
och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av
vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse
mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb.
Utifrån historiskt kartmaterial så går det att spåra att den aktuella vägen funnits
sedan åtminstone någon gång mellan åren 1868 till 1877. Genomgångna
ägostyckningar och förrättningar som skett efter detta visar att vägen aldrig har
blivit samfälld. Inte förrän vid en fastighetsreglering år 2008, tillskapades
servitut, nyttjanderättighet, för utfartsväg från de aktuella fastigheter (RisingeViberga 4:5 och 4:7) till Skäggebyvägen.
Eftersom vägen, med grund i ovanstående, ägs av kommunen bedöms det vara
rimligast att en gemensamhetsanläggning bildas för vägen där Risinge-Viberga
4:5 och 4:7, som de fastigheter som i störst utsträckning använder vägen,
tilldelas ett andelstal som återspeglar den nytta de har av vägen. Hur stor andel
kommunen, såsom ägare till Risinge-Viberga 4:4, ska ha i en sådan
gemensamhetsanläggning bör utredas utifrån hur mycket allmänheten och
kommunen själv använder vägen.
Med tanke på det medborgarförslag som inkommit till kommunen om
upprustning av vägen är det lämpligt att en sådan fråga lyfts i samband med att
man bildar en gemensamhetsanläggning. Nivå på och kostnader för en förhöjd
standard på vägen kan då bestämmas i lantmäteriförrättningen och kostnader kan
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fördelas utefter andelstal, dvs. utefter vem som har mest nytta av vägen och
eventuella förbättringar av den.
Förslag till beslut
1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att ansöka om
lantmäteriförrättning för bildande av en gemensamhetsanläggning för
vägen till golfklubben.
2. Att medborgarförslagets önskemål om upprustning av vägen lyfts i
samband med bildande av en gemensamhetsanläggning för vägen.
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Svar på medborgarförslag- förbättrad och belyst väg mellan
Skäggebyvägen och golfbanan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Ulrik Bergmark som önskar att vägen
från Skäggebyvägen som leder till Finspångs golfklubb, stugbyn och Restaurang
Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, gångväg och körbana. Att bygga
om vägen till en gata med högre standard skulle minska risken för olyckor,
underlätta för besökare att hitta rätt och bekräfta områdets centrala läge på orten.
Vid kontakt med förslagsställaren så anges att golfklubben har ambitioner att
utveckla verksamheten vid platsen vilket ställer krav på bättre vägstandard.
Förslagsställaren är medveten om att förslaget är förenat med relativt stora
kostnader och är även öppen för andra lösningar som förbättrar tillgängligheten
och säkerheten och anger att belysning av vägen är prioriterat.
Utifrån ovanstående förslag har en grov kostnadsanalys tagits fram avseende tre
olika lösningar. Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning, upprustning av
befintlig väg samt enbart kostnad för anläggande av belysning.
• Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning – ca 3 500 000 kr
• Upprustning av befintlig väg – ca 250 000 kr
• Anläggande av belysning - ca 360 000 kr
Med anledning av att vägen som leder till Finspångs golfklubb är enskild och de
målpunkter som vägen är avsedd att försörja har ett förhållandevis begränsat
allmänt intresse bedömer förvaltningen att vägens nuvarande utformning
uppfyller kraven på tillgänglighet till området. Efter en inspektion av vägen
bedöms emellertid att vissa partier av vägen är i behov av upprustning i form av
förstärkt underbyggnad och beläggning.
Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför
detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har
servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt
och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av
vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse
mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb.
Med ovanstående som bakgrund föreslås att förvaltningen får i uppdrag att
utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för
vägen och återkomma till kommunstyrelsen under oktober månad med förslag
till lösning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med hänvisning till det sista
stycket ovan att förvaltningen önskar få i uppdrag att utreda väghållaransvaret
för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för vägen, och att återkomma
till kommunstyrelsen med förslag till lösning.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda väghållaransvaret
för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för vägen, och att
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till lösning
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Brottsförebyggande rådet
Politisk styrgrupp

2019-12-10
Dnr KS.2019.1232

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten och Finspångs
kommun år 2020
Sammanfattning
Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens arbete med långsiktigt
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog och
medarbetardialog.
De områden som bland annat lyfts fram från medborgarna är rattonykterhet,
trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och droger. Polisens egen problembild
visar att drogproblematiken måste vara en fortsatt prioriterat område.
Polismyndigheten ser ett behov av att fortsätta det arbete som har påbörjats
under år 2018 och 2019. Brottsförebyggande rådet föreslår därför att
medborgarlöftets giltighetstid förlängs för att gälla även under år 2020.

Förslag till beslut
Den politiska styrgruppen i Finspångs kommuns brottsförebyggande råd föreslår
kommunstyrelsen
1. att ingå avtal med Polismyndigheten gällande medborgarlöfte för år
2020.

Frida Granath
ordförande brottsförebyggande rådet
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Medborgarlöfte Polismyndigheten - Finspångs kommun
Inledning
Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om
långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från en lokal
problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog,
medarbetardialog samt egen kunskap hos både polisen och kommunen. Medborgarlöftet
gäller för år 2020.
Problembild
Finspångs kommun har några problemområden sett ur ett trygghetsperspektiv. Det visar
sig att en stor del av otryggheten är drogrelaterad. De områden som bland annat lyfts
fram från medborgarna är rattonykterhet, trafikregler som ej efterlevs, skadegörelse och
droger. Mycket av det som framkommit kommer att omhändertas i polis och kommuns
gemensamma handlingsplan. Polisens egen problembild samt statistik visar att
drogproblematiken måste vara ett prioriterat område.
Medborgarlöfte i Finspångs kommun
Polismyndigheten och Finspångs kommun lovar att:


Polisen och kommunen kommer fortsatt att intensifiera arbetet med
trafikonykterhetsbrott samt strukturera nya rutiner gällande samverkan mot
alkohol och droger i trafiken (SMADIT). Detta innebär att misstänkta
rattfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska erbjudas
behandling och stöd.



Polis och kommun kommer att kunskapshöja skol och fritidspersonal i tydliga
drogtecken samt tydliggöra rutiner vid misstanke om bruk av droger.



Polis och kommun kommer att fortsätta arbeta med projektet ”100%
hårdträning”

Uppföljning
Uppföljning av medborgarlöftet kommer att ske 2 gånger per år. En sammanfattning ska
göras innan årsskiftet 2020/2021.
Finspång 2019Lokalpolisområdeschef Norrköping

Kommunstyrelsens ordförande

Peter Wahlberg

Ulrika Jeansson
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Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel digitalisering - Konvertering av filer i
verksamhetssystem som handlägger bygglov- och
miljöärenden
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en
pågående process för att möta samhällsutvecklingen. För bygg och miljöenheten
innebär det att arbeta med att ha digitaliseringen som en naturlig del av
verksamhetsutvecklingen, och på ett snabbt och smidigt sätt kunna hantera
digitala dokument.
Syfte
Bygg och miljöenheten använder idag ett verksamhetssystem som heter EDP
vision, samtliga dokument som är kopplat till bygglovhandläggning och
miljöhandläggning finns i systemet. Filerna är av en gammal struktur och
behöver konverteras till en modernare struktur, för att kunna tillgodose E-tjänster
samt att ärenden ska bli sökbara.
Upplägg
Enheten har idag inga egna resurser för att göra konverteringen utan behöver
konsultstöd.
Ansökan
Bygg och miljöenheten ansöker om 250 000 kronor i utvecklingsmedel för
konvertering av filer.
Kostnaden är uppskattad efter kontroll med andra kommuner.
Ansökan avser år 2020. Av de avsatta medlen för digitalisering finns för
närvarande 1 730 000 kronor kvar, men flera ärenden är under beredning men är
ännu inte beslutade. Vid beviljande av ovan sökta summa (250 000 kronor) finns
1 480 000 kronor kvar.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att bevilja bygg och miljöenheten digitaliseringsmedel för konvertering
av filer i verksamhetssystem som handlägger bygglov- och miljöärenden
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2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering år 2020 med summan 250 000 kr
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Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag för kommunstyrelsens
reglemente som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det
underlaget säkrar kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån
kommunallagens skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.
Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är kommunstyrelsens uppdrag
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum
som reglerar nämndens ansvarsområden.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsen
2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2008-12-17

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

282

Reglemente för
kommunstyrelsen

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx
Dnr: KS.2019.0514
Dokumentägare
283

UNDERRUBRIK

Reglemente för kommunstyrelsen

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

284

Innehåll
KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER OCH ANSVAR ........................................................................... 2
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER .................................................................................................................... 2
ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER........................................................................................................ 2
LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN ............................................................................ 2
ALLMÄNT OM LEDNINGSFUNKTIONEN OCH STYRFUNKTIONEN ......................................................................... 2
STYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER ..................................................................................................... 2
FÖRETAG OCH STIFTELSER........................................................................................................................ 3
KOMMUNALFÖRBUND ............................................................................................................................ 3
KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSANSVAR .............................................................................. 4
VÅRD, OMSORG OCH SOCIALTJÄNST .......................................................................................................... 4
UTBILDNING ......................................................................................................................................... 4
KULTUR OCH FRITID................................................................................................................................ 4
PLAN OCH BYGGFRÅGOR ......................................................................................................................... 5
INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER ................................................................................................. 5
ENERGI OCH MILJÖ................................................................................................................................. 5
FASTIGHETER OCH LOKALER ..................................................................................................................... 6
NÄRINGSLIV OCH ARBETE ........................................................................................................................ 6
EKONOMI, PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ ...................................................................................... 7
EKONOMI OCH MEDELSFÖRVALTNING ........................................................................................................ 7
PERSONALPOLITIKEN .............................................................................................................................. 7
PERSONALANSVAR OCH ARBETSMILJÖ ........................................................................................................ 7
DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE .............................................................................................................. 8
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN .......................................................................................................... 8
STYRELSENS UPPFÖLJNING ....................................................................................................................... 8
SÄRSKILDA UPPGIFTER ................................................................................................................... 8
PROCESSBEHÖRIGHET ............................................................................................................................. 8
TOTALFÖRSVAR OCH SAMHÄLLSSKYDD ....................................................................................................... 9
ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET ............................................................................................................ 9
ARBETSLÖSHETSNÄMND ......................................................................................................................... 9
ARKIVMYNDIGHET ................................................................................................................................. 9
ANSLAGSTAVLA OCH WEBBPLATS .............................................................................................................. 9
FÖRFATTNINGSSAMLING ....................................................................................................................... 10
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ........................................................................................................ 10
INFORMATION OCH SAMRÅD.................................................................................................................. 10
SJÄLVFÖRVALTNINGSORGAN .................................................................................................................. 10
MEDBORGARFÖRSLAG .......................................................................................................................... 10
ORGANISATION OCH ARBETSFORMER .......................................................................................... 11
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN ............................................................................................................ 11
KALLELSE ........................................................................................................................................... 11
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN ............................................................................................................... 12
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS .................................................................................................................. 12
NÄRVARORÄTT.................................................................................................................................... 12
SAMMANSÄTTNING ............................................................................................................................. 12

I
285

INSYNSPLATS ...................................................................................................................................... 12
ORDFÖRANDEN ................................................................................................................................... 12
PRESIDIUM......................................................................................................................................... 13
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN ........................................................................... 13
KOMMUNALRÅD OCH OPPOSITIONSRÅD ................................................................................................... 13
FÖRHINDER OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE............................................................................................. 13
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING .................................................................................................................. 13
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING .............................................................................................................. 14
YRKANDEN ......................................................................................................................................... 14
DELTAGANDE I BESLUT .......................................................................................................................... 14
RESERVATION ..................................................................................................................................... 14
JUSTERING AV PROTOKOLL ..................................................................................................................... 15
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M.................................................................. 15
DELGIVNING ....................................................................................................................................... 15
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR ....................................................................................................... 15
UTSKOTT ........................................................................................................................................... 15
Allmänt om utskott .................................................................................................................... 15
Arbetsgivardelegationen ........................................................................................................... 16
Fond- och stiftelseutskottet ....................................................................................................... 16
Stipendiekommittén................................................................................................................... 16
NÄMNDBEREDNINGAR.......................................................................................................................... 16
FÖRVALTNINGSORGANISATION ............................................................................................................... 16

2
286

REGLEMENTE

FÖR

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens uppgifter och ansvar
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, KL, (2017:725) och övrig
lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Allmänt om styrelsens uppgifter
2§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. All kommunal
verksamhet organiseras i en förvaltning under kommunstyrelsen.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande följa upp de fastställda målen och återrapportera
till fullmäktige.
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår
av kommunallagen och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
3§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning
samt lagar och andra författningar för verksamheten.

Styrelsens övergripande uppgifter
4§

Styrelsen ska
1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt
annan lag eller författning,
2
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4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokumentoch ärendehanteringssystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
6. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne,
7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs,
8. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
kommunallagen,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt
någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Företag och stiftelser
5§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden
av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och
företagsledningarna/stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap.
2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller
har intresse i,
5. årligen, senast den 31 maj i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i.

Kommunalförbund
6§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
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Kommunstyrelsens verksamhetsansvar
Vård, omsorg och socialtjänst
7§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom
socialpolitikens område förutom de uppgifter som framgår av reglementet för sociala
myndighetsnämnden rörande myndighetsutövning gentemot enskild. Kommunstyrelsen
har driftansvar för
1.
2.
3.
4.
5.
6.

individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg,
kommunala hälso- och sjukvård,
stöd och service till personer med funktionsnedsättning,
flyktingmottagning samt
bostadsanpassning,

Utbildning
8§

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter avseende det offentliga skolväsendet
enligt skollagen (2010:800). Kommunstyrelsen har därigenom ansvaret för
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

förskola,
förskoleklass,
grundskola,
grundsärskola,
specialskola,
gymnasieskola,
gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, och
särskild utbildning för vuxna.

Vid sidan av ovanstående ansvarar också kommunstyrelsen för frågor rörande
uppdragsutbildning, yrkeshögskola samt universitets- och högskolor.

Kultur och fritid
9§

Kommunstyrelsen ansvarar för kultur- och fritidsverksamheten avseende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bibliotek
kulturskola
fritidsgårdar
bad
friluftsliv
fritidsanläggningar
stöd till och samarbete med föreningslivet
vård av kommunens kulturvärden och lokala historia
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Plan och byggfrågor
10 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom
verksamhetsområdet förutom de uppgifter som framgår av bygg- och miljönämndens
reglemente rörande myndighetsutövning gentemot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar
för
1. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad
gäller översiktsplaner, planprogram för nya detaljplaner och
områdesbestämmelser,
2. planläggning av mark och vatten, enligt plan- och bygglagen (2010:900) vad
gäller nya detaljplaner och ändringar i befintliga detaljplaner av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
3. mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
4. prioriteringar för bostadsbyggandet,
5. handhavande och beslut i ärenden angående ersättning för gatukostnader,
6. exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande utbyggnad av
allmänna anläggningar såsom gator, parker och va-anläggningar förutom i de
delar som ankommer på kommunalt bolag.

Infrastruktur och kommunikationer
11 § Kommunstyrelsen är tillika trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter enligt lagar
och förordningar inom verksamhetsområdet och ansvarar för
1. den strategiska planeringen av infrastrukturen samt trafikpolitiken,
2. kollektivtrafikfrågor bland annat närtrafik, flextrafik, färdtjänst och
riksfärdtjänst. I uppgiften ingår att samordna trafiken och verka för en
tillfredsställande trafikförsörjning.
3. trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor,
4. kommunal parkeringsövervakning som avses i lag (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning samt
5. förflyttning av fordon som avses i lag (1982:129) om förflyttning av fordon i
vissa fall

Energi och miljö
12 § Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom
verksamhetsområdet och ansvarar för
1. energiplaneringen, samt utveckla energihushållningen,
2. den strategiska miljöplaneringen och verka för en ekologisk hållbar utveckling,
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Fastigheter och lokaler
13 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens mark- och fastighetsförvaltning. I detta
ingår följande:
1. lokalförsörjningen för kommunens verksamheter,
2. utseende av ombud för kommunen vid förrättning hos
fastighetsbildningsmyndighet och enligt lagen om enskilda vägar med
behörighet att å kommunens vägnar ansöka om sådan förrättning och att
företräda kommunen vid förrättning med den behörighet övrigt som anges i 12
kap 14 § rättegångsbalken,
3. utseende av ombud som vid tomtindelning företräder kommunen såsom
markägare,
4. drift, underhåll, utveckling och förvaltning av kommunens fastigheter (mark,
byggnader och anläggningar) inklusive konst och kultur i det offentliga
rummet,
5. inhyrning av lokaler och mark för kommunal verksamhet,
6. hyresvärd för lokaler och mark som används för verksamhet som drivs av
kommunen,
7. ansvar för samordning och utnyttjande av alla lokaler
och mark som behövs för kommunens verksamhet,
8. upplåtelse av all annan nyttjanderätt än vad som faller inom annan nämnds
ansvar för timbaserat nyttjande av lokaler och mark för kultur- och
fritidsändamål,
9. genomföra köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen med stöd av plan- och bygglagen och miljöbalken av fastighet eller
fastighetsdel, samt upplåtelse av tomträtt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt,
10. bevaka kommunens intressen i ärenden om fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen,
kommunstyrelsen,
11. gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är
jämförliga med dessa.

Näringsliv och arbete
14 § Kommunstyrelsen har ansvar för att
1. allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för
överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor,
2. främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska
följderna av arbetslöshet.
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Ekonomi, personal och arbetsmiljö
Ekonomi och medelsförvaltning
15 § Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.

Personalpolitiken
16 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

Personalansvar och arbetsmiljö
17 § Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning och har hand om
personalfrågor inom samtliga verksamhetsområden.
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Fullmäktige fördelar i och med detta reglemente arbetsmiljöuppgifter till
kommunstyrelsen enligt arbetsmiljölagstiftningen samt arbetsmiljöverkets föreskrifter
om systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsen har rätt att fördela
arbetsmiljöuppgifter vidare till förvaltningsorganisationen.

Delegering från fullmäktige
18 § Styrelsen ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är
av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av
yttrandet.
Övrig delegering från fullmäktige sker i särskilt beslut.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
19 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är
under budgetåret,
5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9
kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige
fastställda program och direktiv,

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
20 § Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
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Totalförsvar och samhällsskydd
21 § Fullmäktige utser särskild krisledningsnämnd som ska fullgöra lagstadgade uppgifter
under extraordinära händelser i fredstid enligt lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i separat reglemente.
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den verksamhet som anges i 3
kap. LEH.
Kommunstyrelsen ansvarar för den verksamhet som framgår av 7 § lag (1992:1403) om
totalförsvar och höjd beredskap.
Styrelsen utser ledamot/ledamöter i hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658).
Räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser och samhällsstörningar enligt
lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Allmän ordning och säkerhet
20 § Styrelsen svarar för yttrande enligt 3 kap. 2 § ordningslagen om yttrande över tillstånd
att nyttja offentlig plats (1993:1617).

Arbetslöshetsnämnd
22 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Arkivmyndighet
23 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.

Anslagstavla och webbplats
24 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna
webbplats.
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Författningssamling
25 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Behandling av personuppgifter
26 § Styrelsen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för de typer av
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i
kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är
också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.
Styrelsen ska utse dataskyddsombud.

Information och samråd
27 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan
nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Självförvaltningsorgan
28 § Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter,
sammansättning, arbetsformer och mandattid.

Medborgarförslag
29 § Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen att fatta beslut, ska om möjligt
beredas så att styrelsen kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes i
fullmäktige.
Styrelsen ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av
ett medborgarförslag.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för
beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige
ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan

10
295

REGLEMENTE

FÖR

KOMMUNSTYRELSEN

förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren
underrättas.
Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i
överläggningarna men inte när beslut fattas.

Organisation och arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
30 § Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
31 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
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Offentliga sammanträden
32 § Styrelsen får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans
33 § Styrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen.

Närvarorätt
34 § Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att
närvara vid sammanträde med styrelsen för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen beslutar det, får
den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Sammansättning
35 § Styrelsen består av 11 ledamöter och 11ersättare.

Insynsplats
36 § Fullmäktiges ordförande och den eller de minoritetsrepresentanter fullmäktige utser har
rätt att delta i överläggningarna. Fullmäktiges ordförande och den eller de
minoritetsrepresentanter fullmäktige utser har rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.

Ordföranden
37 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen,
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6. bevaka att styrelsens beslut verkställs.
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Presidium
38 § Styrelsens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
39 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får styrelsen utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
styrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets
uppgifter.

Kommunalråd och oppositionsråd
40 § Fullmäktige väljer kommunalråd och oppositionsråd. Valet sker vid första
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet. Fullmäktige beslutar
om rådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.

Förhinder och inkallande av ersättare
41 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon
annan anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur
om att denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
42 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett

13
298

REGLEMENTE

FÖR

KOMMUNSTYRELSEN

pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring
43 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. Reglemente för styrelse och
nämnder.

Yrkanden
44 § När styrelsen förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar
att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
45 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen fattar det med acklamation.

Reservation
46 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

14
299

REGLEMENTE

FÖR

KOMMUNSTYRELSEN

Justering av protokoll
47 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
48 § Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
49 § Delgivning med styrelsen sker med ordföranden, kommundirektören, sektorchef eller
annan anställd som styrelsen beslutar.

Undertecknande av handlingar
50 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i styrelsens namn ska undertecknas på det sätt
som styrelsen bestämmer.

Utskott
Allmänt om utskott
51 § Inom styrelsen finns tre utskott: arbetsgivardelegationen, fond- och stiftelseutskottet
samt stipendiekommittén. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen en ordförande för den tid som styrelsen beslutar.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Avgår en ledamot i utskottet ska fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en ledamot begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras.
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De ärenden som ska avgöras av styrelsen i dess helhet bör beredas av utskottet om
beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till
utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
Arbetsgivardelegationen
52 § Arbetsgivardelegationen är kommunstyrelsens utskott avseende personalpolitiken.
Arbetsgivardelegationen uppdrag är att leda, samordna och följa upp hur
personalpolitiken utvecklas samt bereda aktuella ärenden inom området till
kommunstyrelsen.
Utskottets särskilda beslutsbefogenheter finns i kommunstyrelsens delegationsordning.
Utskottet ska bestå av tre ledamöter.
Fond- och stiftelseutskottet
53 § Utskottet ansvarar för de medel som finns i de fonder och stiftelser som förvaltas av
kommunen och beslutar om årlig utdelning från dessa.
Fond- och stiftelseutskottet ska bestå av tre ledamöter
Stipendiekommittén
54 § Stipendiekommittén ansvarar för utdelning av kultur-, miljö- och ungdomsstipendium.
Stipendiekommittén består av tre ledamöter.

Nämndberedningar
55 § I enlighet med kommunallagen får kommunstyrelsen tillsätta de nämndberedningar som
behövs.

Förvaltningsorganisation
56 § Under kommunstyrelsen finns en förvaltning med ansvar för samtliga verksamheter.
Förvaltningen är indelad i sektorer. Förvaltningen ger stöd till kommunens samtliga
politiska organ. Organisationen benämns kommunstyrelsens förvaltning
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Reglemente för kommunstyrelsen
Fastställt av kommunfullmäktige 2008-12-17, § 324.
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelser i kommunallag och förvaltningslag gäller bestämmelserna i detta reglemente, i vilket kommunstyrelsens ansvarsområden redovisas.
§1

Ledningsfunktionen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens utveckling och kommunens ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen ska utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen
helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen ska utöva kommunens huvudmannafunktion i föreningar eller andra organisationer i vilka kommunen är en intressent. Vid bolags- eller föreningsstämmor tillvaratar kommunstyrelsen kommunens intressen. Då kommunstyrelsen utövar kommunens ägarfunktion över helägda bolag har kommunstyrelsen rätt att utfärda bindande, icke-principiella, direktiv. Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde framför bolagen
vad gäller bolagens ägardirektiv. Kommunstyrelsen ska också kontrollera att de kommunala
bolagen inte fattar beslut utan att kommunens ägarintressen tillvaratagits. Kommunstyrelsen
ska ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i företag som kommunen helt eller delvis äger.
§2

Samordningsansvar

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår vidare att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den
kommunala koncernen.
Kommunstyrelsen ansvarar också för samordningen av verksamheterna i företag, i vilka kommunen är delägare men ej utövar bestämmande inflytande över, med den kommunala koncernens verksamhet i den mån det är möjligt.
§4

Kommunstyrelsens ansvar
Allmänt
1. Samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av
hela den kommunala koncernen.
2. Brukarinflytande inom kommunkoncernen.
3. Kommunala koncernens personalpolitik
4. Kommunens ekonomiska förvaltning
5. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor
6. Marknadsförings- och informationsfrågor
7. Informera om den egna verksamheten.
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8. Se till att samtliga kommunala bolag rapporterar hur verksamhet och ekonomisk ställning utvecklas till kommunfullmäktige och kommunstyrelse.
9. Turist- och besöksnäring
10. Se till att verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler.
11. Central administration
12. Beställa och följa upp IT-system och tekniska och personella säkerhetssystem.
13. Beställa och följa upp IT-service.
14. Kommunens statistik
15. Leda tele-, post- och reproverksamheten i kommunen.
16. Kommunens resursenhet och dess verksamhet samt verksamheten med offentligt skyddad anställning.
17. Kommunens sotningsverksamhet
18. Kommunal lokalvård
19. Central kostverksamhet
20. Registrering av lotterier
21. Lotteritillstånd
22. Övergripande kommunalt säkerhetsarbete
23. Kommunens konsumentrådgivningsverksamhet
24. Sköta kommunens uppgifter enligt alkohollagen.
25. Fullgöra myndighetens förpliktelser som arkivmyndighet.
26. Fullgöra myndighetens förpliktelser som registeransvarig för de personregister som
finns i verksamheten.
27. Kommunens tomtkö
28. Kommunens anslagstavla
Kultur och fritid
29. Kultur-, biblioteks-, fritids- samt musikskoleverksamhet
30. Kommunens fritidsgårdsverksamhet
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31. Uppfylla kommunens mål för kultur- och fritidsfrågor samt musikverksamhet
32. Förvalta anskaffad egendom för kommunens kulturella verksamhet, såsom samlingar
och konstverk.
33. Konstnärlig utsmyckningen av kommunens byggnader
34. Verka för lokalhistorisk forskning
35. Verka för hembygdsvårdande verksamhet
36. Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde.
37. Verka för att behovet av institutioner och lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses.
38. Utsmyckning av offentliga platser och byggnader
39. Besluta om placering av verk som ingår i kommunens konstsamlingar
40. Anskaffa konstverk till kommunens förvaltning
41. Samverka och stimulera inom kommunen verksamma föreningar, organisationer och
kulturarbetare.
42. Kommunens idrottsanläggningar
43. Service till föreningsanläggningar
44. Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet.
45. Lämna anläggningsbidrag till ideell föreningsverksamhet och ideella organisationer
som verkar inom kommunen.
46. Drift och underhåll av badplatser och fritidsanläggningar
47. Bidrag till studieförbund
48. Hemsändningsbidrag till landsbygdshandlarna
49. Stödja ideell föreningsverksamhet inom kommunen
Miljö och folkhälsa
50. Miljövård och naturvård
51. Folkhälsa
52. Energihushållning
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Pedagogisk verksamhet
53. Uppfylla målen från skollag, läroplaner och den kommunala skolplanen för det offentliga skolväsendet
54. Vara huvudman för skolbarnomsorg för barn från och med 1 augusti det år barnet fyller 6 år till och med 31 juli det år barnet fyller 13 år.
55. Förskoleverksamheten och övrig barnomsorg enligt kommunens barnomsorgsregler.
56. Grundskolan
57. Gymnasieskolan
58. Kommunal vuxenutbildning
59. Grundsärskola
60. Gymnasiesärskola
61. Kommunal vuxenutbildning för utvecklingsstörda
62. Svenskundervisning för invandrare (SFI)
63. Tillhandahålla skollunch till barn och ungdomar i grund- och gymnasieskolan
64. Simundervisning för grundskoleelever
Samhällsbyggnad
65. Trafikförsörjning
66. Samhällsbetalda resor
67. Kommunens åligganden gentemot samfälligheter och vägföreningar
68. Beställa och följa upp förvaltning av de kommunala fastigheterna.
69. Beställa och följa upp produktion och leverans av renvatten.
70. Beställa och följa upp omhändertagande av avloppsvatten.
71. Beställa och följa upp avfallshantering.
72. Beställa och följa upp skötsel och drift av kommunens parker och lekplatser.
73. Beställa och följa upp kommunens ansvar för att skötsel och drift av gator, vägar,
gång/cykelvägar samt vägbelysning.
74. Fysisk planering (exempelvis översiktsplan, detaljplan, trafikplaner m.m.)
75. Trafiksäkerhetsärenden
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76. Namnsättning av gator, kvarter samt fastigheter
77. Upprätthålla markberedskap
78. Bostadsanpassning och bostadsfinansiering
Socialomsorg
79. Omsorgsverksamhet av äldre och funktionshindrade
80. Kommunens flyktingmottagning
81. Det kommunala handikapprådet och det kommunala pensionärsrådet
82. Brottsförebyggande rådet
§5

Ansvar enligt speciallagstiftning
83. Vara kommunens arbetslöshetsnämnd
84. Vara kommunens nämnd för hantering av frågor enligt lag (SFS 1994:1720) om civilt
försvar.
85. Vara kommunens räddningstjänstnämnd
86. Vara kommunens trafiknämnd
87. Vara kommunen nämnd för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)

§6

Övrig verksamhet

Kommunstyrelsen skall i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige varje år fastställer i kommunens strategiska plan samt uppdrag som kommunfullmäktige fortlöpande ger
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter
som inte uppdragits åt någon annan.
§7

Serviceskyldighet

Kommunstyrelsen ska i sin myndighetsutövning och i övrig verksamhet ta stor hänsyn till
mottagare och anhörigas speciella önskemål.
§8

Delegation från kommunfullmäktige

Vid delegation av beslutanderätt i ärenden till anställd i kommunen bör styrelsen ställa som
villkor, att de som nyttjar styrelsens tjänster ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig
innan beslut fattas.
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Styrelsen bör nyttja möjligheten enligt 6 kap 37 § att uppdra till kommundirektören att fatta
beslut på styrelsens vägnar jml 6 kap § 33 och överlåta åt kommundirektören att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att fatta beslut i hans ställe.
Kommunstyrelsen får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden:
 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning eller omfattning eller kvalitet
 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt
 sådana ärenden som enligt särskilda föreskrifter ej får delegeras
Av styrelsen delegerad beslutanderätt skall ej utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunstyrelsens delegation från kommunfullmäktige regleras i särskilda beslut av kommunfullmäktige
§9

Ansvar och rapporteringsskyldighet

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning
samt bestämmelser i detta reglemente.
Kommunstyrelsen skall enligt ”Ekonomistyrningsregler i Finspångs kommun” till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret.
Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 10

Sammansättning

Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Kommunfullmäktige väljer för
mandattiden en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande.
§ 11

Rätt för ersättare att delta i överläggningarna

Ersättare har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare har också rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
§ 12

Rätt för kommunfullmäktiges ordförande och minoritetsrepresentant att delta i
överläggningarna

Kommunfullmäktiges ordförande och den eller de minoritetsrepresentanter kommunfullmäktige utser har rätt att delta i överläggningarna. Kommunfullmäktiges ordförande och den eller
de minoritetsrepresentanter kommunfullmäktige utser har rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
§ 13

Ersättarnas tjänstgöring
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.
§ 14

Avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv,
får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.
§ 15

Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i sammanträde eller del av ett sammanträde, skall snarast
anmäla detta till kommunledningskontoret som kallar ersättare. Den ersättare som står i tur att
tjänstgöra kallas.
§ 16

Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunfullmäktige
utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättare fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Sammanträden
§ 17

Tidpunkt

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.
§ 18

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
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Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.
§ 19

Ordföranden

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över den samlade kommunkoncernen
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder och beredningar, samt
 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
§ 20

Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.
§ 21

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
§ 22

Delgivning

Delgivning till kommunstyrelsen sker till ordföranden, kommundirektören eller annan anställd som styrelsen bestämmer.
§ 23

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen skall undertecknas
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförandena och kontrasigneras av anställd
som kommunstyrelsen bestämmer.
I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.
§ 24

Utskott

Kommunstyrelsen får inrätta beredningar och/eller utskott för berednings- och verkställighetsfrågor.
Kommunstyrelsen beslutar om antalet ledamöter och eventuella ersättare i inrättade beredningar/utskott.
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§ 25
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottens ledamöter en ordförande och en vice ordförande.
Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en längre tid får styrelsen utse annan ledamot i utskotten att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
§ 26
Kommunstyrelsen får besluta att ersättarna får närvara vid utskottens sammanträden.
Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten som inte utsetts vid proportionellt val, skall
fyllnadsval snarast förrättas.
§ 27
Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 3 ledamöter begär det.
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Särskilda kommittéer – rådgivande organ
§ 28

Kommunens folkhälsoråd

Kommunens folkhälsoråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen. Rådet skall arbeta med folkhälsofrågor och skadeförebyggande verksamheter på övergripande nivå. Folkhälsorådets uppgifter är att ta initiativ till, stödja och leda utvecklingen av folkhälsofrågor, ge förslag till handlingsplaner för folkhälsoarbetets frågor, följa upp, utvärdera och rapportera genomförda folkhälsoinsatser till huvudmännen, vid behov
ge förslag till förändringar i folkhälsoprogrammet samt vara remissinstans i folkhälsofrågor.
Kommunens folkhälsoråd skall vara sammansatt av två förtroendevalda och sju övriga ledamöter med fackkunskaper inom folkhälsoområdet och personer som representerar samhället i
övrigt. Kommunstyrelsen utser 2 förtroendevalda från kommunen, varav en ordförande.
§ 29
De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskotten
om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören överlämnar sådana ärenden till
utskotten. När ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut.
§ 30

Kommunstyrelsens administrativa organ

Kommunstyrelsen skall ha en förvaltning med benämningen kommunstyrelsekontoret.
----310
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Kommunstyrelsen

Reglemente för valnämnden
Sammanfattning
Valnämndens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt reglemente.
Verksamheten lyder dock på samma sätt som övriga nämnder under
kommunallagen. Förvaltningen har därför tagit fram förslag på ett helt nytt
reglemente.
Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits fram
av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att
väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom
gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till
förhållandena i Finspångs kommun.
Reglementet är avstämt med valnämndens ordförande och i samband med det
gjordes några redaktionella ändringar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för valnämnden

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Nämndens ansvar och uppdrag
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Valnämndens ansvarsområden
2§

Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till region- och
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid nationella och kommunala
folkomröstningar, i enlighet vad som framgår av vallagen, valförordningen,
folkomröstningslagen samt lagen om kommunala folkomröstningar.

Delegering från fullmäktige
3§

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
4§

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Nämnden ska rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som fullmäktige
lämnat till dem
1. I reglemente
2. Genom finansbemyndigande
3. I särskilda delegationsbeslut
Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.

Allmänt om beredning av ärenden
5§

Nämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige samt ta initiativ till revidering av de
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens
ansvarsområden.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar
som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Nämnden får
begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för att nämnden
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna yttrande inom
sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.
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Processbehörighet
6§

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt ansvarsområde.
Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden.

Organisation
Sammansättning
7§

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och två vice ordföranden för
nämnden. Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Förvaltningsorganisation
8§

Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från
kommunstyrelsens förvaltning.

Behandling av personuppgifter
9§

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Arbetsformer
Information och samråd
10 § Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Tidpunkt för sammanträden
11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
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skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
13 § Nämndens sammanträden är inte offentliga.

Sammanträde på distans
14 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.
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Närvarorätt
15 § Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får
den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Ordföranden
16 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.

att leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.

Förhinder och inkallande av ersättare
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
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Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge
det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektör eller annan anställd
som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
27 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt
som nämnden bestämmer.
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Kommunstyrelsen

Reglemente för sociala myndighetsnämnden
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för sociala
myndighetsnämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag som
tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar
kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens
skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.
Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum
som reglerar nämndens ansvarsområden.
Förslaget har varit på remiss till sociala myndighetsnämnden som inte haft några
synpunkter på förslaget, se bifogat protokoll.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för sociala myndighetsnämnden
2. Att upphäva gällande reglemente från 2008-12-17

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Reglemente för social myndighetsnämnd
Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-17, § 325
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och andra lagar gäller bestämmelserna i detta
reglemente, för den sociala myndighetsnämnden.
Ersätter socialnämndens reglemente antagna av kommunfullmäktige 2002-12-12, § 335.
§1

Sociala myndighetsnämndens ställning i kommunen

Sociala myndighetsnämnden är underställd kommunstyrelsen. Nämnden har inga egna budgetmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar.
§2

Sociala myndighetsnämndens uppgifter
1. Vara kommunens socialnämnd och därmed tillämpa sociallagstiftningen.
2. Myndighetsutövning inom individ – och familjeomsorgen
3. Myndighetsutövning inom äldreomsorgen
4. Myndighetsutövning inom handikappomsorgen

Sociala myndighetsnämndens arbetsformer
§3

Sammansättning

Sociala myndighetsnämnden består av 5 ledamöter.
Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för den sociala myndighetsnämnden.
§4

Ersättare för ordförande

Om ordföranden inte kan delta i sammanträde eller i del av ett sammanträde väljer nämnden
en ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter för det sammanträdet.
Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan kommunfullmäktige tillsätta en ersättare för ordföranden.
Sammanträden
§5

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer
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Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
§7

Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§8

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
-----

323

324

Reglemente för sociala
myndighetsnämnden

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx
Dnr: KS.2019.0515
Dokumentägare
325

UNDERRUBRIK

Reglemente för sociala myndighetsnämnden

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

326

Innehåll
NÄMNDENS ANSVAR OCH UPPDRAG ......................................................................................... 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................................................................ 1
SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDEN ............................................................................. 1
DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE ............................................................................................ 1
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE .................................................... 1
ALLMÄNT OM BEREDNING AV ÄRENDEN ................................................................................................. 2
PROCESSBEHÖRIGHET ........................................................................................................................ 2
ORGANISATION .......................................................................................................................... 2
SAMMANSÄTTNING ........................................................................................................................... 2
FÖRVALTNINGSORGANISATION OCH PERSONAL........................................................................................ 2
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER...................................................................................................... 2
ARBETSFORMER ......................................................................................................................... 3
INFORMATION OCH SAMRÅD ............................................................................................................... 3
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN .......................................................................................................... 3
KALLELSE ......................................................................................................................................... 3
OFFENTLIGA SAMMANTRÄDEN............................................................................................................. 4
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS ................................................................................................................ 4
NÄRVARORÄTT ................................................................................................................................. 4
ORDFÖRANDEN ................................................................................................................................ 4
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN......................................................................... 4
FÖRHINDER OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE .......................................................................................... 5
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING ................................................................................................................ 5
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING............................................................................................................ 5
YRKANDEN....................................................................................................................................... 5
DELTAGANDE I BESLUT ....................................................................................................................... 5
RESERVATION ................................................................................................................................... 6
JUSTERING AV PROTOKOLL .................................................................................................................. 6
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. .............................................................. 6
DELGIVNINGSMOTTAGARE .................................................................................................................. 6
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR ..................................................................................................... 6

I
327

REGLEMENTE

FÖR

SOCIAL A MYNDIGHETSNÄMNDEN

Nämndens ansvar och uppdrag
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Sociala myndighetsnämndens ansvarsområden
2§

Den sociala myndighetsnämnden ska, i enlighet med lag eller annan författning, fullgöra
kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning mot enskild inom socialpolitikens
område och i det avseendet utgöra kommunens socialnämnd i individärenden. Nämnden
ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen,
myndighetsutövning för personer med funktionsnedsättning, myndighetsutövning inom
äldreomsorgen, myndighetsutövning avseende kommunens hälso- och sjukvård samt
myndighetsutövning för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Nämnden fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad som framkommer i nedanstående
lagstiftning:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

socialtjänstlagen (2001:453),
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt
lagen (1997:736) om färdtjänst.

Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som kommunfullmäktige i reglemente uppdragit
till kommunstyrelsen.

Delegering från kommunfullmäktige
3§

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
4§

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
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Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som
fullmäktige lämnat till dem
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande,
3. i särskilda delegationsbeslut.
Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.

Allmänt om beredning av ärenden
5§

Nämnden får väcka ärende hos kommunfullmäktige samt ta initiativ till revidering av de
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens
ansvarsområden.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar
som kan begäras av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för
att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna
yttrande inom sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.

Processbehörighet
6§

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt ansvarsområde.
Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden.

Organisation
Sammansättning
7§

Nämnden består av fem ledamöter och två ersättare.
Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för
nämnden. Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Förvaltningsorganisation
8§

Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från
kommunstyrelsens förvaltning.

Behandling av personuppgifter
9§

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.
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Arbetsformer
Information och samråd
10 § Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Tidpunkt för sammanträden
11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
3
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Offentliga sammanträden
13 § Nämndens sammanträden är inte offentliga.

Sammanträde på distans
14 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

Närvarorätt
15 § Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får
den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Ordföranden
16 § Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.

leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.
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Förhinder och inkallande av ersättare
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge
det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som
nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
27 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt
som nämnden bestämmer.
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Kommunstyrelsen

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för bygg- och
miljönämnden. Förslaget bygger i princip helt och hållet på det underlag som tagits
fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar
kommunen att väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens
skrivningar liksom gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också
anpassning gjorts till förhållandena i Finspångs kommun.
Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum
som reglerar nämndens ansvarsområden.
Förslaget har varit på remiss till bygg- och miljönämnden som inkommit med
yttrande, se bifogat protokoll. De synpunkter som rör redaktionella ändringar har
arbetats in i förslaget. Förvaltningens övriga kommentarer återfinns nedan.
På 2 § önskar nämnden att punkten ”Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som fullmäktige i
reglemente uppdragit till kommunstyrelsen” förtydligas så att det inte finns behov av att läsa två
reglementen för att förstå nämndens ansvar.
Kommentar
Nämndens ansvar regleras fullt ut i § 2 i och med det inledande stycket och
uppräkning av aktuella lagar. Hänvisningen till kommunstyrelsens reglemente
handlar om att det kan finnas behov att stämma av mot kommunstyrelsens
reglemente i de fall det kan uppstå tolkningsproblem om viken nämnd som ansvarar
för en viss fråga. En sådan jämförelse får anses vara ett vanligt förfarande vid
tolkning av regler eller juridiska texter. Andemeningen är inte att nämnden i
normalfallet ska behöva läsa bägge reglementena för att uttolka sitt ansvar.
I 3 § behövs ett förtydligande på vilket sätt nämnden bereds möjlighet att medverka i
budgetprocessen kring resursfördelning till både politiker och nödvändig personal från
Kommunstyrelsens förvaltning för att kunna utföra det ålagda uppdraget.
Kommentar
Av kommunallagens kapitel 11, §§ 8–9, framgår det att det är kommunstyrelsen som
ansvarar för budgetprocessen. Så även om det kan finnas behov av att förtydliga
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och beskriva nämndernas medverkan i budgetprocessen, liksom hur diskussionen
om resurser och prioriteringar ska hanteras, så bör detta inte ske i en enskilds
nämnds reglemente. Synpunkten föranleder därför ingen åtgärd i reglementet.
I 4 § önskar nämnden ett förtydligande vad som avses med speciallag.
Kommentar
Inom juridiken används begreppen speciallag (lex specialis) till skillnad mot ramlag
(lex generalis). Det innebär att speciallagens bestämmelser på ett visst specifikt
område ska tillämpas och ha företräde framför en ramlags bestämmelser.
Bygg- och miljönämndens ansvar regleras i första hand genom speciallagar.
Synpunkten föranleder ingen åtgärd, men kan om så önskas föras in i reglementet
som en fotnot. I så fall bör detta ske i samtliga reglementen.
Under 7 § önskas en komplettering med antalet ledamöter som fordras för att vara beslutsmässiga.
Kommentar
Som framgår av 1 § behöver reglementet läsas gentemot kommunallagens
bestämmelser. Av kommunallagen framgår att en nämnd är beslutsför om minst
hälften av ledamöterna är närvarande. Förvaltningen har härvidlag gjort en
avvägning och valt att i normalfallet inte ta med lagtexten i reglementet. Denna
avvägning finns också i andra paragrafer i förslaget till nytt reglemente. Reglementet
är således ett komplement till kommunallagen där de lokala förutsättningarna och
vägvalen regleras. Av det skälet föreslår förvaltningen ingen ändring i förslaget.
I 9 § undrar nämnden huruvida ansvaret för dataskyddsombudets roll kan delegeras till
förvaltningen. Om inte önskar nämnden ett förtydligande om hur nämndens roll att utse
dataskyddsombud ska förstås.
Kommentar
Dataskyddsombudets roll och uppgifter regleras i dataskyddsförordningen (GDPR).
Av denna framgår att offentliga myndigheter är skyldiga att utse dataskyddsombud.
Bygg- och miljönämnden (precis som övriga nämnder) utgör en självständig
myndighet och ansvarar för behandling av personuppgifter inom sitt
verksamhetsområde och behöver således följa förordningens regelverk. Möjligtvis
har nämnden tolkat skrivningen som att nämnden ska utse ett dataskyddsombud
inom nämnden. Så är inte fallet. Dataskyddsombudet är en anställd med tillräckliga
kvalifikationer för uppdraget. Beslutet att utse dataskyddsombud måste dock fattas
av nämnden. Synpunkten föranleder ingen åtgärd i reglementet, men indikerar
möjligtvis ett behov av att nämnderna får tillräcklig kunskap om
dataskyddsförordningens regelverk.
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Under 18 § önskar nämnden att texten ändras så att samtliga ersättare alltid kallas in för att
säkerställa att nämnden blir beslutsmässig. Ersättarnas medverkan behövs även för att byggas upp
kompetensen hos samtliga ledamöter. Nämnden föreslår att revidering av reglementet sker utifrån
detta.
Kommentar
§ 12 reglerar på vilket sätt kallelsen till nämndens sammanträden ska hanteras. Av
paragrafen framgår redan att ersättarna alltid ska kallas, vilket inte föranleder någon
ändring i förslaget under § 18. Formuleringen i denna paragraf syftar mer till hur
processen ska gå till för att uppmärksamma en ersättare på att denne ska tjänstgöra.
I övrigt delar förvaltningen uppfattningen att det är viktigt att ersättarna får samma
utvecklingsmöjligheter som de ordinarie ledamöterna.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för bygg- och miljönämnden
2. Att upphäva gällande reglemente från 2011-03-30
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Nämndens ansvar och uppdrag
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
2§

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter avseende myndighetsutövning
gentemot enskild och prövar tillstånd och utövar tillsyn inom plan- och byggväsendet,
miljöområdet, hälsoskyddsområdet, livsmedelsområdet samt smittskyddsområdet.
Nämnden fullgör dessa uppgifter i enlighet med vad som framkommer i nedanstående
lagstiftning:
a. plan- och bygglagen (2010:900)
b. lag om lägenhetsregister (2006:378)
c. miljöbalken (1998:808)
d. livsmedelslagen (2006:804)
e. lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
f. lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
g. alkohollagen (2010:1622)
h. smittskyddslagen (2004:168)
i. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
j. strålskyddslagen (2018:396)
k. lag (2003:778) om skydd mot olyckor
l. lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Nämnden ansvarar inte för de uppgifter som fullmäktige i reglemente uppdragit till
kommunstyrelsen.

Delegering från fullmäktige
3§

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.
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Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
4§

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska också fullgöra
rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Nämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur man fullgjort de uppdrag som
fullmäktige lämnat till dem
1. i reglemente,
2. genom finansbemyndigande samt
3. i särskilda delegationsbeslut.
Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.

Allmänt om beredning av ärenden
5§

Nämnden får väcka ärende hos fullmäktige samt ta initiativ till revidering av de regler,
riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom nämndens ansvarsområden.
Nämnden ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar
som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Nämnden får
begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för att nämnden
ska kunna fullgöra sina uppgifter. Nämnden ansvarar också för att lämna yttrande inom
sitt ansvarsområde till övriga myndigheter och organisationer.

Processbehörighet
6§

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt ansvarsområde.
Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina ansvarsområden.

Organisation
Sammansättning
7§

Nämnden består av fem ledamöter och två ersättare.
Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för nämnden.
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.

Förvaltningsorganisation
8§

Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från
kommunstyrelsens förvaltning.
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Behandling av personuppgifter
9§

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Arbetsformer
Information och samråd
10 § Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån
från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet.
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

Tidpunkt för sammanträden
11 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare
snarast underrättas om beslutet.

Kallelse
12 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.
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I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden
13 § Nämndens sammanträden är inte offentliga.

Sammanträde på distans
14 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till
nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

Närvarorätt
15 § Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får
den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Ordföranden
16 § Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.

leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
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nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.

Förhinder och inkallande av ersättare
18 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
19 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring
20 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden
21 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge
det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.
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Deltagande i beslut
22 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
nämnden fattar det med acklamation.

Reservation
23 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
24 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
25 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
26 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som
nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
27 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt
som nämnden bestämmer.
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Reglemente för bygg- och miljönämnden
Antaget av kommunfullmäktige den 2008-12-17, § 326
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-24 § 46, 2011-03-30 § 76 och § 77
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och andra lagar gäller bestämmelserna i detta
reglemente för den bygg- och miljönämnden.
§1

Bygg- och miljönämndens ställning i kommunen

Bygg- och miljönämnden är underställd kommunfullmäktige. Nämnden har inga egna budgetmedel och har därför inte ett ekonomiskt ansvar.
§2

Bygg- och miljönämndens uppgifter
1. Att utföra sådana uppgifter som enligt plan- och bygglagen eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom byggnadsväsendet.
2. Att utföra sådana uppgifter som enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen eller annan lag ska fullgöras av kommunal nämnd inom miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet.
3. Myndighetsutövning utifrån alkohollagen.
4. Kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
5. Myndighetsutövning enligt Lag om Skydd mot Olyckor.
6. Myndighetsutövning enligt Lag om Brandfarliga och Explosiva varor.
7. Myndighetsbeslut avseende adressättning.

Bygg- och miljönämndens arbetsformer
§3

Sammansättning

Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter.
Kommunfullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för byggoch miljönämnden.

348

2013-09-16

FFS
§4

2(2)

300.01
Ersättare för ordförande

Om ordföranden inte kan delta i sammanträde eller i del av ett sammanträde väljer nämnden
en ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter för det sammanträdet.
Om ordförande inte kan tjänstgöra under längre tid kan kommunfullmäktige tillsätta en ersättare för ordföranden.
Sammanträden
§5

Tidpunkt

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer
§6

Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig, brev och/eller e-post, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
§ 11

Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 12

Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
-----
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Kommunstyrelsen

Reglemente för överförmyndaren
Sammanfattning
Överförmyndarens verksamhet regleras i dagsläget inte i något kommunalt
reglemente. Delar av verksamheten regleras dock i kommunallagen. Förvaltningen
har därför tagit fram förslag på ett helt nytt reglemente.
Förslaget bygger på det underlag för kommunstyrelse och nämnder som tagits fram
av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att
väsentliga delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom
gällande rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till
förhållandena i Finspångs kommun. Detta förslag skiljer sig dock något gentemot
övriga nämnders reglementen, dels beroende på att kommunen inte har någon
överförmyndarnämnd, dels på verksamhetens karaktär och övriga reglering i
föräldrabalken.
Reglementet är avstämt med överförmyndaren och i samband med det gjordes
några redaktionella ändringar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för överförmyndaren

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

350

Reglemente för
överförmyndaren

Beslutat av fullmäktige 2020-xx-xx
Dnr: KS.2019.0518
Dokumentägare:
351

UNDERRUBRIK

Reglemente för överförmyndaren

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

352

Innehåll
ÖVERFÖRMYNDARENS ANSVAR OCH UPPDRAG ........................................................................ 1
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................................................................ 1
ÖVERFÖRMYNDARENS ANSVARSOMRÅDEN............................................................................................. 1
DELEGERING FRÅN FULLMÄKTIGE.......................................................................................................... 1
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE .................................................... 1
ALLMÄNT OM BEREDNING AV ÄRENDEN ................................................................................................. 1
PROCESSBEHÖRIGHET ........................................................................................................................ 2
ORGANISATION .......................................................................................................................... 2
SAMMANSÄTTNING ........................................................................................................................... 2
FÖRVALTNINGSORGANISATION ............................................................................................................ 2
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER...................................................................................................... 2
ARBETSFORMER ......................................................................................................................... 2
INFORMATION OCH SAMRÅD ............................................................................................................... 2
ARBETETS ORGANISERING ................................................................................................................... 2
ERSÄTTARENS TJÄNSTGÖRING .............................................................................................................. 2
BESLUT OCH PROTOKOLL..................................................................................................................... 3
DELEGATION .................................................................................................................................... 3
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER M.M. .............................................................. 3
DELGIVNING..................................................................................................................................... 3
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR ..................................................................................................... 3

I
353

REGLEMENTE

FÖR

ÖVERFÖRMYNDAREN

Överförmyndarens ansvar och uppdrag
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Överförmyndarens ansvarsområden
2§

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i
enlighet med vad som föreskrivs i 19 kap. föräldrabalken, förmynderskapsförordningen
samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens verksamhet.

Delegering från fullmäktige
3§

Överförmyndaren ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller
annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget
eller i annat särskilt beslut – har bestämt att överförmyndaren ska fullgöra, samt verka
för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Överförmyndaren ansvarar i övrigt för att fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt
uppdrag.

Uppföljning, återredovisning och rapportering till
fullmäktige
4§

Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Överförmyndaren ska
också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Överförmyndaren ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur denne fullgjort de
uppdrag som fullmäktige lämnat
1. I reglemente
2. Genom finansbemyndigande
3. I särskilda delegationsbeslut
Rapportering ska ske i den ordning som fullmäktige beslutar om.

Allmänt om beredning av ärenden
5§

Överförmyndaren får väcka ärende hos fullmäktige samt ta initiativ till revidering av de
regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom ansvarsområdet.
Överförmyndaren ska inom sitt ansvarsområde avge de yttranden och lämna de
upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Överförmyndaren får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det
behövs för att överförmyndaren ska kunna fullgöra sina uppgifter. Överförmyndaren
ansvarar också för att lämna yttrande inom sitt ansvarsområde till övriga myndigheter
och organisationer.
1
354

REGLEMENTE

FÖR

ÖVERFÖRMYNDAREN

Processbehörighet
6§

Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt ansvarsområde.
Överförmyndaren har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sitt
ansvarsområde.

Organisation
Sammansättning
7§

Överförmyndaren består av en ordinarie och en ersättare.

Förvaltningsorganisation
8§

Överförmyndaren förfogar inte över en egen förvaltning. Överförmyndaren får stöd från
kommunstyrelsens förvaltning.

Behandling av personuppgifter
9§

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som
sker i dess verksamhet. Överförmyndaren ska utse dataskyddsombud.

Arbetsformer
Information och samråd
10 § Kommunstyrelsen, nämnderna, kommunalråd, samt oppositionsråd ska i möjligaste mån
från överförmyndaren erhålla den information och det underlag de behöver i sin
verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken
sekretess råder.
Överförmyndaren ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Överförmyndaren beslutar om formerna för samrådet.

Arbetets organisering
11 § Överförmyndaren organiserar sitt arbete på det sätt som överförmyndaren bestämmer.

Ersättarens tjänstgöring
12 § Vid förhinder för överförmyndaren ska överförmyndaren i så god tid som möjligt
underrätta ersättaren om att denne ska tjänstgöra. Ersättaren ska tjänstgöra som
överförmyndare vid ordinarie överförmyndares frånvaro.
2
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Beslut och protokoll
13 § För varje beslut av en överförmyndare i ett ärende enligt föräldrabalken ska det finnas
en handling av vilken det framgår vem som har fattat beslutet, vem som har varit
föredragande/handläggare samt beslutets dag och dess innehåll.

Delegation
14 § Överförmyndaren får inte delegera följande beslut.





Framställning eller yttrande till fullmäktige.
Beslut enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken om att entlediga eller skilja en god man eller
förvaltare från uppdraget.
Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.
Beslut om att förelägga vid vite.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
15 § Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet
kungörs enligt gällande bestämmelser.
Överförmyndaren ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
16 § Delgivning med myndigheten sker med överförmyndaren eller anställd som
överförmyndaren beslutar.

Undertecknande av handlingar
17 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i överförmyndarens namn ska undertecknas på
det sätt som överförmyndaren bestämmer.
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Kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram förslag på reviderat reglemente för
krisledningsnämnden. Förslaget bygger på det underlag som tagits fram av Sveriges
Kommuner och Regioner. Genom det underlaget säkrar kommunen att väsentliga
delar finns med i reglementet utifrån kommunallagens skrivningar liksom gällande
rättspraxis. Förutom SKR:s förslag har också anpassning gjorts till förhållandena i
Finspångs kommun, samt till vad som regleras i gällande speciallag.
Jämfört med gällande reglemente är förslaget betydligt mer omfattande vad gäller
reglering av organisation och arbetsformer. Däremot är nämndens uppdrag
detsamma som tidigare, även om vissa förtydliganden gjorts avseende vilka lagrum
som reglerar nämndens ansvar.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen fö4eslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för krisledningsnämnden
2. Att upphäva nu gällande reglemente från 2006-12-21

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Reglemente för Finspångs Kommuns Krisledningsnämnd
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelser i kommunallag och förvaltningslag gäller bestämmelserna i detta reglemente, fastställt av kommunfullmäktige den 17 december 2003,
§ 385, med ändring och tillägg till och med 2006-12-21 vilka även särskilt anges vid dessa.
§1
I kommunen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. Närmare bestämmelser finns i lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner
och landsting (2002:833). I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser och
kommunstyrelsens reglemente i tillämpliga delar.
§2
Kommunens krisledningsnämnd enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting (SFS 2002:833) skall bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare valda bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Bland ledamöterna i Krisledningsnämnden skall väljas ordförande och vice ordförande.
Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. ( KF 2006-12-21 § 327)
§3
Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera extraordinära händelser.
Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräva skyndsamma insatser av kommunen.
Vid höjd beredskap ska detta reglemente inte tillämpas.
§4
Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion.
Vid tillfälligt förfall för ordföranden eller vice ordföranden fullgör den ledamot, som har
längst tjänstgöringstid i kommunstyrelsen, ordförandens samtliga uppgifter.
§5
Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas.
Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden.
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§6
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden
från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden finner nödvändigt med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandet normaliserats eller medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.
§7
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
Fullmäktige får besluta att krisnämndens verksamhet skall upphöra.
Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
§8
Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse.
Efter att bistånd har lämnats har krisledningsnämnden rätt till skälig ersättning från den andra
kommunen eller landstinget.
§9
När en enskild persons vistelse i Finspångs kommun är föranledd av en extraordinär händelse
har krisledningsnämnden rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.
§ 10
Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till
en enskild drabbad.
Kommunfullmäktiges beslut har trätt i kraft den 14 januari 2004.
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Nämndens ansvar och uppdrag
Allmänna bestämmelser
1§

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Krisledningsnämndens ansvarsområden
2§

I kommunen skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid. Närmare bestämmelser finns i lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. I
övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser och kommunstyrelsens
reglemente i tillämpliga delar.
Vid höjd beredskap tillämpas däremot inte detta reglemente. I enlighet med gällande
lagstiftning ansvarar då kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila
försvaret som kommunen då ska bedriva.

3§

Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala.
Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig
störning av viktiga samhällsfunktioner och kräva skyndsamma insatser av kommunen.

4§

Kommunen skall för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den skall hantera
extraordinära händelser.

Övertagande av verksamhetsområden
5§

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden
finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållandet normaliserats eller medger det skall krisledningsnämnden besluta att de
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie
nämnd.

Begära hjälp från annan kommun
6§

Kommunen får vid behov begära hjälp från annan kommun som då har rätt att hjälpa
enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Den kommun som har lämnat hjälp har rätt till
skälig ersättning från Finspångs kommun.

Stöd till annan kommun
7§

Kommunen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse.
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Efter att bistånd har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning från den andra
kommunen eller landstinget.

Stöd till enskild
8§

När en enskild persons vistelse i Finspångs kommun är föranledd av en extraordinär
händelse har kommunen rätt till ersättning för utgivet bistånd till den enskilde från den
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen.
Kommunen får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en
enskild drabbad.

Beslut om avveckling
9§

Kommunstyrelsen eller fullmäktige får besluta att krisnämndens verksamhet skall
upphöra.
Om kommunstyrelsen eller fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd.

Rapportering till fullmäktige
10 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan
författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att
fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnden
ansvarar i övrigt fatta de beslut som behövs för att fullgöra sitt uppdrag.
11 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande
fullmäktigesammanträde.

Processbehörighet
12 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt ansvarsområde.

Organisation och arbetsformer
Sammansättning
13 § Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare valda bland
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Fullmäktige väljer för mandattiden en ordförande och en vice ordförande för nämnden.
Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
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Ordföranden
14 § Ordförande i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden,
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion.
15 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan
avvaktas. Sådant beslut skall snarast anmälas till nämnden.
16 § Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.

leda nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är
beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller en
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa.
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs
ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
1. Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice
ordförandens uppgifter.

Förvaltningsorgansiation
18 § Nämnden förfogar inte över en egen förvaltning. Nämnden får stöd från
kommunstyrelsens förvaltning.

Behandling av personuppgifter
19 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden och kallelse
20 § Nämndens ordförande eller om denne har förhinder, vice ordföranden, bedömer när en
extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Ordföranden bestämmer
dag och tid för sammanträde samt ansvarar för att nämnden kallas på lämpligt sätt.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. När varken
ordförande eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot
4
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i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid
fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Närvarorätt
21 § Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att
närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får
den som kallats delta i överläggningarna.
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.

Förhinder och inkallande av ersättare
22 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan
anställd vid nämndens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att
denne ska tjänstgöra.

Ersättares tjänstgöring
23 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening
antecknad till protokollet.
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan
ersättare.

Jäv, avbruten tjänstgöring
24 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.

Yrkanden
25 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har
5
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uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge
det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut
26 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden
fattar det med acklamation.

Reservation
27 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

Justering av protokoll
28 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
29 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs
enligt gällande bestämmelser.
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

Delgivning
30 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
31 § Avtal, skrivelser och andra handlingar i nämndens namn ska undertecknas på det sätt
som nämnden bestämmer.
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Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsens beredningar och
rådgivande organ
Sammanfattning
Den politiska organisationen regleras i ett flertal styrande dokument, som
exempelvis fullmäktiges arbetsordning eller förtroendemannareglementet. Vad gäller
kommunstyrelse, nämnder och rådgivande organ har dessa fram till nu primärt
reglerats i tre olika dokument: nämndernas reglementen, reglemente för rådgivande
organ och särskilda kommittéer samt i dokumentet politisk organisation för
Finspångs kommun. I några fall har det dessutom saknats ett aktuellt regelverk.
Detta har ofta gjort det svårt att överblicka var de olika organens sammansättning
och arbetsformer regleras. Dokumenten har också tenderat att överlappa varandra
och i något fall har det dessutom inneburit att formuleringarna i olika dokument
inte varit samstämmiga.
Fullmäktiges arbetsordning och förtroendemannareglementet har nyligen beslutats
av fullmäktige, samtidigt som en revidering av samtliga nämnders reglementen sker
parallellt med detta ärende. I samband med denna översyn föreslås nu därför att
organisationen som berör kommunstyrelsen och/eller nämnderna i framtiden
fastslås i två dokument. Det ena nivån utgörs av reglementena för kommunstyrelsen
och respektive nämnd, den andra reglerar de organ som på olika sätt kopplar mot
kommunstyrelsens arbete. De avsnitt som reglerar ekonomiberedning och
uppföljningsgrupperna föreslås därför flyttas över från dokumentet politisk
organisation till ett nytt sammanhållet reglemente under namnbyte till ”Reglemente
för kommunstyrelsens beredningar och rådgivande organ”. Samtidigt föreslås
trafiksäkerhetskommittén byta namn till trafiksäkerhetsråd. Förslag till förändringar
är kursiverade i dokumentet. Slutligen bryts delar av Brås uppdrag ut och läggs som
bilaga till reglementet. Förslagen är avstämda med den politiska ledningen.
En fråga som dock uppstår är huruvida dokumentet politisk organisation ska leva
vidare. Här finns två möjligheter. Dokumentet togs ursprungligen fram i samband
med att den politiska organisationen förändrades under 2008 i syfte att klargöra
utgångspunkter, arbetsformer och organisation i det dåvarande läget. I så motto kan
dokumentet ha spelat ut sin roll. Ett annat sätt är att dokumentet får karaktären av
policydokument för det politiska arbetet, men där organens sammansättning och
organisation inte primärt regleras. Förvaltningen har inget förslag i denna fråga, då
det får anses tillhöra den politiska nivån. Fullmäktige behöver dock ta ställning till
huruvida dokumentet ska upphävas eller föras tillbaka till de politiska partierna för
översyn och revidering. Dokumentet bifogas dock oredigerat för vidare hantering.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Avslutningsvis behöver det klargöras på vilken nivå detta reglemente ska beslutas.
Kommunstyrelsen kan med stöd av kommunallagen självständigt fatta beslut om
nämndberedningar och deras uppdrag. Detsamma torde gälla de rådgivande
organen. Dokumentet har dock tidigare beslutats av fullmäktige och behöver därför
i detta läge föras dit för avgörande. Förvaltningen överlåter till fullmäktige att ytterst
ta ställning till beslutsnivå.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Att fastställa reglemente för kommunstyrelsens beredningar och
rådgivande organ
2. Att upphäva nu gällande reglemente för kommunstyrelsens rådgivande
organ och kommittéer
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Reglemente för kommunstyrelsens
beredningar och rådgivande organ
Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § xx.
Reviderat senast:
Ks 2019-01-21 § 11 Natur- och frilutsråd
Kf 2018-02-28 § 32 Folkhälsoråd
Kf 2017-12-20 § 192 Brottsförebyggande råd.

Inledning
I kommunallagen regleras förutsättningarna för politiskt beslutade organ
som lyder under nämnd eller kommunstyrelsen. Av lagen framgår att dessa
kan bestå av utskott och/eller så kallade nämndberedningar1. Det framgår
också att nämnden självständigt kan besluta om nämndberedningar medan
fullmäktige ges möjlighet att besluta om utskott. I Finspång regleras
utskottens verksamhet i kommunstyrelsens reglemente, medan
nämndberedningarna regleras i detta reglemente. Dessa organ består
enbart av förtroendevalda.
Vid sidan av de formella organen finns ett antal rådgivande organ som
syftar till utbyte av ömsesidig information samt överläggningar i aktuella
frågor. Dessa har inte ställning som kommunala nämnder, utskott eller
beredningar, men utgör viktiga informationskällor inför beslutsfattande. De
rådgivande organen består av representanter från kommunen och
representanter från civilsamhället, exempelvis intresseorganisationer och
företrädare för näringslivet. De rådgivande organen bestämmer själva när de
ska ha sina möten men åläggs att föra minnesanteckningar/protokoll som
redovisas till kommunstyrelsen.
Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av
Finspångs kommun.

1

Begreppet nämnd omfattar i det här fallet också kommunstyrelsen.
1
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Nämndberedningar
Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och
resultat
Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på politikområdena
social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. Ansvarigt
råd är ordförande i respektive arbetsgrupp och från kommunstyrelsens ordinarie och
ersättare väljs ytterligare sex ledamöter. En ledamot kan dock enbart sitta i en
uppföljningsgrupp. I kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som
beredningar under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.
Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att följa upp
verkställighet och resultat av strategisk plan, kommunfullmäktigebeslut samt
kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan också bereda ärenden som ska beslutas av
kommunstyrelsen. För att ge de förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska
kunskaper utgör arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd
sektor/verksamhet. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till kommunstyrelsen två
gånger per år.
Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall dock
protokollföras.

Ekonomiberedning
Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av kommunstyrelsens
ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda, följa upp och styra ekonomi- och
budgetfrågor. Beredningen består av kommunstyrelsens ordförande, politiskt ansvariga råd,
gruppledarna för övriga partier i fullmäktige samt kommunfullmäktiges ordförande.
Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till kommunstyrelsen skall dock
protokollföras.

Rådgivande organ
Kommunala pensionärsrådet
Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen i äldrefrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av
kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från
frivilligorganisationer inom äldreområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i
rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån
turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och
mindre organisationer representeras i rådet. Att uppnå någon form av demografisk rättvisande
bild är inte möjlig, varför det snarare är av större vikt att samtliga organisationer ges samma
möjligheter att ingå i rådet för att främja äldres intressen. Paraplyorganisationer ges alltid
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva
vem som företräder dem i rådet.
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Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunens handikappråd byter i samband med revideringen av reglementet namn för att ge
en mer samtida och fackmannamässigt korrekt beskrivning av rådets funktion. Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ
till kommunstyrelsen i funktionshinderfrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och
godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från
frivilligorganisationer inom funktionshinderområdet. Frivilligorganisationerna anmäler
intresse att ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat
utifrån turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade
och mindre organisationer representeras i rådet. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till
en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som
företräder dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.

Brottsförebyggande råd
Brottsförebyggande rådet, Brå, är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.
Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det
brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv,
föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet.
En arbetsordning (Brottsförebyggande program), som har tagits fram av rådet och godkänts av
kommunstyrelsen, tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.
Brå består av en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra organisationer och
myndigheter. Den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter från kommunstyrelsen
enligt fördelningen tre från majoriteten och två från oppositionen. Kommunstyrelsen utser
ordförande och vice ordförande i den politiska styrgruppen. Utöver dessa fem ingår även
representant från Polismyndigheten (Polisområdeschef alt kommunpolis).
Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för
verksamheten. Brå har stöd av, och samverkar med Brå-samordnaren som agerar som en
sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser.
Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den
brottsförebyggande verksamheten genomförs.
Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och myndigheter.
Det operativa arbetet inom Brå beskrivs närmare i bilaga 1.
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Folkhälsoråd
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med
folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt utifrån perspektiv kring fritidsfrågor och de 17
globala hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030. Rådet ska även signalera vilka
områden som är centrala utifrån ovan perspektiv.
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka centrala folkhälsoområden i kommunens
verksamheter, lyfta in och fram förutsättningarna för jämlik hälsa för befolkningen i
Finspångs kommun, samt leda arbetet framåt.
Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör inriktningen för folkhälso- och
fritidsfrågor under innevarande mandatperiod. Arbetsordningen ska vara vägledande utifrån
rådets roll som rådgivande, uppföljande och initiativtagande. Rådet ska ge förslag till
handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera och rapportera genomförda
folkhälsoinsatser. Rådet ska även vid behov ge förslag till ändringar i strategisk plan vad
gäller mål, perspektiv och indikatorer för de områden där folkhälsa, fritid och Agenda 2030
har påverkan, samt vara remissinstans i frågor som berör nämnda områden.
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter
från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet.
Kommunstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/koordinator samt möjlighet till
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas.

Natur- och friluftsråd
Kommunens natur- och friluftsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska
arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. Relevanta
hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter. Kommunen har
även ett folkhälsoråd som behandlar folkhälso- och fritidsfrågor.
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att
stärka natur-, rekreations och friluftsfrågor i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas
framåt. Rådet ska samverka och föra dialog kring frågor som rör främjande av naturvärden,
rekreationsmöjligheter och utövande av friluftsliv i kommunen samt bereda och föreslå
åtgärder som främjar utvecklingen av desamma. Rådets arbete grundas i den arbetsordning
som tydliggör riktningen för natur-, rekreation- och friluftsfrågor under innevarande
mandatperiod.
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter
från organisationer och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftslivsområdet.
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
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Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator (intern sakkunnig) samt möjlighet till
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. Koordinatorer för natur- och
friluftsrådet och folkhälsorådet ansvarar för att en dialog förs mellan råden så att arbetet kan
synkroniseras.

Näringslivsråd
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som
rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och
företagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till
Finspångs kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En
arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka
uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter
från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också
medlem i rådet. Rådet ska eftersträva medlemmar som verkar och bor i Finspång. Rådet
föreslår näringslivets medlemmar till kommunstyrelsen. En spridning mellan olika
näringslivsgrenar eftersträvas. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för olika
näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska
inneha ordförandeposten och ordföranden är den som årligen rapporterar till
kommunstyrelsen.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare.

Ungdomsråd
Ungdomsrådet ska fungera som en arena för ungdomar som vill jobba med att förbättra för sig
själva och andra unga i kommunen. Det kan handla om att påverka med opinionsbildning eller
genom konkreta förslag till kommunstyrelsen men det kan också handla om att organisera
aktiviteter för andra ungdomar.
Rådet ska synas i lokala miljöer där de kan möta andra ungdomar och omvärldsbevaka
ungdomsfrågor i övrigt. Rådet ska ha regelbunden kontakt med ledamöter i kommunstyrelsen,
minst två gånger per år.
Det finns inte några bestämmelser kring tillsättningen i rådet annat än att det ska vara öppet
för alla ungdomar som är intresserade av att bli delaktiga i detsamma. Till skillnad från de
andra råden består rådet endast av den intressegrupp det representerar. Relationen till den
politiska organisationen får rådet dels via förslagsrätten i kommunstyrelsen och dels via möte
med ledamöter från kommunstyrelsen.
Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator.

Trafiksäkerhetsråd
Trafiksäkerhetskommittén är kommunstyrelsens rådgivande och operativa organ för
trafiksäkerhetsfrågor. Kommittén ska diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i
trafikmiljön. Det operativa arbetet yttrar sig genom att kommittén deltar i olika kampanjer för
att öka trafiksäkerheten, till exempel genom att dela ut reflexer till skolelever. En
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arbetsordning som tagits fram av kommittén och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör
vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden
Kommittén består tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju ledamöter från
verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet. Organisationerna anmäler intresse att
ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva
vem som företräder dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och en intern sakkunnig/koordinator.

Kommunövergripande skolråd
Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla
grundskolor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och
föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett
annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan
skolråden i kommunen.
Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin.
De lokala skolråden utser en eller två representanter när kommunövergripande skolrådet har
möte. Kommunstyrelsen utser en representant från majoriteten (ordförande) och en
representant från oppositionen att närvara. Från kommunen deltar sektorchef och vid behov
även utvecklingsstrateg när kommunövergripande skolrådet har möte.

-----
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Bilaga 1

Beskrivning av det brottsförebyggande
arbetet
Brottsförebyggande styrgrupp (Sektorchefer och kommundirektör)
Den brottsförebyggande styrgruppen består av sektorcheferna, Polismyndigheten
(polisområdeschef alt kommunpolis) samt personal från annan relevant myndighet och leds av
kommundirektören. Styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna efter mål och prioritering.
Den brottsförebyggande styrgruppen har stöd av, och samverkar med Brå-samordnaren som
agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser.
Brottsförebyggande operativa grupper (tjänstemannagrupper utvalda av styrgruppen för att
utföra de beslutade uppdragen)
De brottsförebyggande operativa grupperna består av tjänstemän utvalda av styrgruppen för
att utföra de beslutade uppdragen.
De operativa arbetsgrupperna utses av den brottförebyggande styrgruppen och ska verkställa
prioriterade insatser, kartlägga behov och resurser, upprätta genomförandeplaner för
insatserna, samt genomföra de för kommunen generella uppgifterna.
Genomförandeplanerna ska innehålla detaljerade beskrivningar av metoden som ska
användas, tidplan, rollfördelning och ansvar, hur insatserna ska dokumenteras, följas upp och
utvärderas.
De brottsförebyggande operativa grupperna har stöd av, och samverkan med Brå-samordnaren
som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets
instanser.
De utsedda arbetsgrupperna ska även följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker
via Brå-samordnaren till den brottsförebyggande styrgruppen och Brå. Arbetsgrupperna
ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande områdena i det
brottsförebyggande programmet genomförs årligen. Utifrån kartläggningen fastställer Brå
prioriterade mål.
Brå-samordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna. Bråsamordnaren ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för kommunstyrelsen en
till två gånger per år.
Bakomliggande strategiska dokument
ANDT- strategi.
Samverkansavtal Polis och kommun.
Samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Norrköping och Finspångs kommun, ska ligga
till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för
samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där
gemensamma åtgärder är möjliga. Till samverkansavtalet finns en handlingsplan och ett
medborgarlöfte som följs upp två gånger per år.
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Organisation av det brottsförebyggande arbetet
Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av
medverkan från andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt
operativa grupperDen politiska gruppen, Brå, har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att
styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för
verksamheten.
Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och
prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs.
De operativa grupperna, tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga
behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp
gjorda insatser och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen. Brå-samordnaren ska
redovisa för KS två gånger per år och vid behov.
Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det
lokala brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen.
Programmet och ANDT-strategin får genomslag endast genom att integreras i kommunens
årliga styrkort i strategiska planen.
Brå-samordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna.
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Reglemente för kommunstyrelsens
rådgivande organ och särskilda
kommittéer
Reglementet har antagits av kommunfullmäktige 2014-09-24, § 193.
Reviderat:
Ks 2019-01-21 § 11 Natur- och frilutsråd
Kf 2018-02-28 § 32 Folkhälsoråd
Kf 2017-12-20 § 192 Brottsförebyggande råd.
Reglementet ersätter Kf 1974-05-30 § 111, Kf 2002-12-12 § 335,
Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet daterad 1995-02-06, Kf
1972-01-27 § 15, Arbetsordning för kommunala handikapprådet daterad
2007-02-20, Kf 2001-09-13 § 196, Kf 2009-04-29 § 108, Kf 2007-03-28 §
67 och Kf 1995-01-12 § 5.

Inledning
I Finspångs kommun ska för ömsesidig information och överläggningar
finnas rådgivande organ och kommittéer. Dessa har inte ställning som
kommunala nämnder men utgör viktiga informationskällor inför
beslutsfattande. De rådgivande organen och kommittéerna består av
representanter från kommunen och representanter från civilsamhället,
exempelvis intresseorganisationer och företrädare för näringslivet. De
rådgivande organen och kommittéerna bestämmer själva när de ska ha sina
möten men åläggs att föra minnesanteckningar/protokoll som redovisas till
kommunstyrelsen.
Endast de ledamöter som är kommunpolitiskt tillsatta arvoderas av
Finspångs kommun.
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Kommunala pensionärsrådet
Kommunens pensionärsråd är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ till
kommunstyrelsen i äldrefrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av
kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från
frivilligorganisationer inom äldreområdet. Frivilligorganisationerna anmäler intresse att ingå i
rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat utifrån
turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade och
mindre organisationer representeras i rådet. Att uppnå någon form av demografisk rättvisande
bild är inte möjlig, varför det snarare är av större vikt att samtliga organisationer ges samma
möjligheter att ingå i rådet för att främja äldres intressen. Paraplyorganisationer ges alltid
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva
vem som företräder dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Kommunens handikappråd byter i samband med revideringen av reglementet namn för att ge
en mer samtida och fackmannamässigt korrekt beskrivning av rådets funktion. Kommunala
rådet för funktionshinderfrågor är inrättat under kommunstyrelsen som ett rådgivande organ
till kommunstyrelsen i funktionshinderfrågor. En arbetsordning som tagits fram av rådet och
godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två förtroendevalda och högst sju ledamöter från
frivilligorganisationer inom funktionshinderområdet. Frivilligorganisationerna anmäler
intresse att ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen bland de som önskat
utifrån turordning, förutsatt att de är partipolitiskt obundna. På det sättet kan även nybildade
och mindre organisationer representeras i rådet. Paraplyorganisationer ges alltid företräde till
en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva vem som
företräder dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och rådet utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och intern sakkunnig/koordinator.

Brottsförebyggande råd
Brottsförebyggande rådet, Brå är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen.
Rådet ska arbeta med rådgivning samt ha informationsutbyte då det gäller det
brottsförebyggande arbetet mellan kommunens nämnder och styrelser, näringsliv,
föreningsliv, organisationer och annan offentlig verksamhet.

2
385

KOMMUNSTYRELSENS

RÅDGIVANDE

ORGAN

OCH

KOMMITTÉER

En arbetsordning (Brottsförebyggande program) som har tagits fram av rådet och godkänts av
kommunstyrelsen, tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under
mandatperioden.

Brottsförebyggande rådet har en organisation som består
av tre grupper
Brå (en politisk styrgrupp med möjlig medverkan från andra organisationer och
myndigheter.)
Den politiska styrgruppen ska bestå av fem ledamöter från kommunstyrelsen enligt
fördelningen tre från majoriteten och två från oppositionen.
Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i den politiska styrgruppen.
Utöver dessa fem ingår även representant från Polismyndigheten (Polisområdeschef alt
kommunpolis).
Brå ska styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för
verksamheten. Brå har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren som agerar som en
sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets instanser.
Brå har det överordnade ansvaret för att målen och prioriteringarna för den
brottsförebyggande verksamheten genomförs.
Utöver detta finns möjlighet till medverkan från andra organisationer och myndigheter.
Brottsförebyggande styrgrupp (Sektorchefer och kommundirektör)
Den brottsförebyggande styrgruppen består av sektorcheferna, Polismyndigheten
(polisområdeschef alt kommunpolis) samt personal från annan relevant myndighet och leds av
kommundirektören. Styrgruppen utser de operativa arbetsgrupperna efter mål och prioritering.
Den brottsförebyggande styrgruppen har stöd av, och samverkar med säkerhetssamordnaren
som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det brottförebyggande arbetets
instanser.
Brottsförebyggande operativa grupper (tjänstemannagrupper utvalda av styrgruppen för att
utföra de beslutade uppdragen)
De brottsförebyggande operativa grupperna består av tjänstemän utvalda av styrgruppen för
att utföra de beslutade uppdragen.
De operativa arbetsgrupperna utses av den brottförebyggande styrgruppen och ska verkställa
prioriterade insatser, kartlägga behov och resurser, upprätta genomförandeplaner för
insatserna, samt genomföra de för kommunen generella uppgifterna.
Genomförandeplanerna ska innehålla detaljerade beskrivningar av metoden som ska
användas, tidplan, rollfördelning och ansvar, hur insatserna ska dokumenteras, följas upp och
utvärderas.
De brottsförebyggande operativa grupperna har stöd av, och samverkan med
säkerhetssamordnaren som agerar som en sammanhållande länk genom alla led i det
brottförebyggande arbetets instanser.
De utsedda arbetsgrupperna ska även följa upp de insatser som gjorts och rapporteringen sker
via säkerhetssamordnaren till den brottsförebyggande styrgruppen och Brå.
Arbetsgrupperna ansvarar för att en lokal kartläggning kopplat till de övergripande områdena
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i det brottsförebyggande programmet genomförs årligen. Utifrån kartläggningen fastställer
Brå prioriterade mål.
Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna.
Säkerhetssamordnaren ska redovisa uppföljning av kartläggning och insatser för
kommunstyrelsen en till två gånger per år.

Bakomliggande strategiska dokument
ANDT- strategi.
Samverkansavtal Polis och kommun.
Samverkansavtalet mellan Lokalpolisområde Norrköping och Finspångs kommun, ska ligga
till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet. Avtalet ska ange de yttre ramarna för
samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt lyfta fram problemområden där
gemensamma åtgärder är möjliga. Till samverkansavtalet finns en handlingsplan och ett
medborgarlöfte som följs upp två gånger per år.

Organisation av det brottsförebyggande arbetet
Finspångs brottsförebyggande råd (Brå) består av en politisk nivå med möjlighet av
medverkan från andra organisationer och myndigheter, en strategisk tjänstemannanivå, samt
operativa grupperDen politiska gruppen, Brå, har att följa brottsutvecklingen nära och som främsta uppgift att
styra det brottsförebyggande arbetet genom att ange den politiska viljan och målen för
verksamheten.
Den brottsförebyggande styrgruppen har det överordnade ansvaret för att målen och
prioriteringarna för den brottsförebyggande verksamheten genomförs.
De operativa grupperna, tillsätts efter behov och ska verkställa prioriterade insatser, kartlägga
behov och resurser och upprätta genomförandeplaner för insatserna. De ska även följa upp
gjorda insatser och rapportera till den brottsförebyggande styrgruppen. Säkerhetssamordnaren
ska redovisa för KS två gånger per år och vid behov.
Det brottsförebyggande programmet ska fungera som ett övergripande styrdokument i det
lokala brotts- och drogförebyggande arbetet som syftar till att öka tryggheten i kommunen.
Programmet och ANDT-strategin får genomslag endast genom att integreras i kommunens
årliga styrkort i strategiska planen.
Säkerhetssamordnaren bär huvudansvaret för informationsflödet mellan de olika nivåerna.
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Kommunstyrelsen

Brottsförebyggande
råd

Säkerhetssamordnar
e
Brottsförebyggande
styrgrupp

Brottsförebyggande
operativ grupp

Brottsförebyggande
operativ grupp

Brottsförebyggande
operativ grupp

Folkhälsoråd
Folkhälsorådet är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med
folkhälsofrågor på en övergripande nivå samt utifrån perspektiv kring fritidsfrågor och de 17
globala hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030. Rådet ska även signalera vilka
områden som är centrala utifrån ovan perspektiv.
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka centrala folkhälsoområden i kommunens
verksamheter, lyfta in och fram förutsättningarna för jämlik hälsa för befolkningen i
Finspångs kommun, samt leda arbetet framåt.
Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör inriktningen för folkhälso- och
fritidsfrågor under innevarande mandatperiod. Arbetsordningen ska vara vägledande utifrån
rådets roll som rådgivande, uppföljande och initiativtagande. Rådet ska ge förslag till
handlingsplaner för folkhälsoarbetet, följa upp, utvärdera och rapportera genomförda
folkhälsoinsatser. Rådet ska även vid behov ge förslag till ändringar i strategisk plan vad
gäller mål, perspektiv och indikatorer för de områden där folkhälsa, fritid och Agenda 2030
har påverkan, samt vara remissinstans i frågor som berör nämnda områden.
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter
från organisationer och aktörer verksamma inom folkhälso- och fritidsområdet.
Kommunstyrelsen väljer ordförande och vice ordförande och den tredje förtroendevalda
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
Rådet har tjänstemannastöd i form av intern sakkunnig/kordinator samt möjlighet till
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas.
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Natur- och friluftsråd
Kommunens natur- och friluftsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska
arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsfrågor på en övergripande nivå. Relevanta
hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter. Kommunen har
även ett folkhälsoråd som behandlar folkhälso- och fritidsfrågor.
Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att
stärka natur-, rekreations och friluftsfrågor i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas
framåt. Rådet ska samverka och föra dialog kring frågor som rör främjande av naturvärden,
rekreationsmöjligheter och utövande av friluftsliv i kommunen samt bereda och föreslå
åtgärder som främjar utvecklingen av desamma. Rådets arbete grundas i den arbetsordning
som tydliggör riktningen för natur-, rekreation- och friluftsfrågor under innevarande
mandatperiod.
Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter
från organisationer och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftslivsområdet.
Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda
ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa
utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de
övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator (intern sakkunnig) samt möjlighet till
adjungering beroende på vilka frågor som behandlas. Koordinatorer för natur- och
friluftsrådet och folkhälsorådet ansvarar för att en dialog förs mellan råden så att arbetet kan
synkroniseras.

Näringslivsråd
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som
rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och
företagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till
Finspångs kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En
arbetsordning som tagits fram av rådet och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör vilka
uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden.
Rådet ska vara sammansatt av två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter
från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också
medlem i rådet. Rådet ska eftersträva medlemmar som verkar och bor i Finspång. Rådet
föreslår näringslivets medlemmar till kommunstyrelsen. En spridning mellan olika
näringslivsgrenar eftersträvas. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för olika
näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska
inneha ordförandeposten och ordföranden är den som årligen rapporterar till
kommunstyrelsen.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare.
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Ungdomsråd
Ungdomsrådet ska fungera som en arena för ungdomar som vill jobba med att förbättra för sig
själva och andra unga i kommunen. Det kan handla om att påverka med opinionsbildning eller
genom konkreta förslag till kommunstyrelsen men det kan också handla om att organisera
aktiviteter för andra ungdomar.
Rådet ska synas i lokala miljöer där de kan möta andra ungdomar och omvärldsbevaka
ungdomsfrågor i övrigt. Rådet ska ha regelbunden kontakt med ledamöter i kommunstyrelsen,
minst två gånger per år.
Det finns inte några bestämmelser kring tillsättningen i rådet annat än att det ska vara öppet
för alla ungdomar som är intresserade av att bli delaktiga i detsamma. Till skillnad från de
andra råden består rådet endast av den intressegrupp det representerar. Relationen till den
politiska organisationen får rådet dels via förslagsrätten i kommunstyrelsen och dels via möte
med ledamöter från kommunstyrelsen.
Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator.

Trafiksäkerhetskommitté
Trafiksäkerhetskommittén är kommunstyrelsens rådgivande och operativa organ för
trafiksäkerhetsfrågor. Kommittén ska diskutera och uppmärksamma trafiksäkerhetsbrister i
trafikmiljön. Det operativa arbetet yttrar sig genom att kommittén deltar i olika kampanjer för
att öka trafiksäkerheten, till exempel genom att dela ut reflexer till skolelever. En
arbetsordning som tagits fram av kommittén och godkänts av kommunstyrelsen tydliggör
vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med under mandatperioden
Kommittén består tre ledamöter som utses av kommunstyrelsen och högst sju ledamöter från
verksamma organisationer inom trafiksäkerhetsområdet. Organisationerna anmäler intresse att
ingå i rådet och platserna fördelas sedan av kommunstyrelsen. Paraplyorganisationer ges alltid
företräde till en plats i rådet. De organisationer som erhåller representation i rådet avgör själva
vem som företräder dem i rådet.
Kommunstyrelsen utser ordförande och kommittén utser vice ordförande.
Rådet har tjänstemannastöd i form av sekreterare och en intern sakkunnig/koordinator.

Kommunövergripande skolråd
Finspångs kommun har ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla
grundskolor träffas. Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och
föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett
annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan
skolråden i kommunen.
Det kommunövergripande skolrådet träffas en gång per termin.
De lokala skolråden utser en eller två representanter när kommunövergripande skolrådet har
möte. Kommunstyrelsen utser en representant från majoriteten (ordförande) och en
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representant från oppositionen att närvara. Från kommunen deltar sektorchef och vid behov
även utvecklingsstrateg när kommunövergripande skolrådet har möte.
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Beslutad av kommunfullmäktige
2018-11-28 § 154
KS.2018.1122
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Politisk organisation

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade (2008-08-27 § 151) att lägga fast en ny
politisk organisation från och med 2009-01-01. Den politiska
organisationen skulle bland stärka fullmäktiges roll som huvudsaklig
politiska arena och skapa en mer sammanhållen verkställande politik.
Demokratiberedningen fick uppdraget att göra en översyn av organisationen
med inriktning på nästa mandatperiod.
Demokratiberedningen redovisade 2009 för kommunfullmäktige de effekter
av den nya politiska organisationen som hade framkommit så långt.
Beredningen presenterade även utvecklingsförslag kopplade till fem
områden där brister eller utvecklingspotential identifierats under översynen.
De fem områden som bedömdes vara i behov av utveckling var:
1.

Formulera och kommunicera ledamöters och ordförandens uppdrag

2. Arenor för dialog och samverkan
3. Oppositionens förutsättningar
4. Strategi för medborgardialogen
5. Fokus på kommunfullmäktige som den huvudsakliga politiska
arenan
Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen uppföljningen av den
politiska organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen
positivt. Flera som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen
ändrat åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande. Den ger
bättre förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att
det blivit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde
beredningen konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats
men också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång.
Demokratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts identifierat
fem områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens
förutsättningar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv
organisation:
1. Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar
2. Bristande och/ eller outtalade förutsättningar för att klara av uppdragen
3. Fasta beredningar skapar kontinuitet kan begränsa organisationens
flexibilitet och rörlighet
4. Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte utnyttjats
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5. Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska
frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den
utsträckning man önskat.

Utgångspunkter
Den nya politiska organisationen ska skapa förutsättningar för politiker att
utvecklas i sin roll som medborgar- och verksamhetsutförare samtidigt som
också kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för politisk styrning
stärks. Det mest väsentliga draget i denna organisationsform bygger på att
fullmäktige görs mäktigare genom att strategiska diskussioner och beslut
flyttas från nämndsnivån till den egentliga beslutsnivån i en kommun,
kommunfullmäktige. Organisationen ska också främja samverkan och
samutnyttjande istället för revirtänkande. Verksamhetsnämnder försvinner
och kvar blir bara den obligatoriska nämnden, kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen blir därmed en driftsnämnd för samtliga verksamheter.
Myndighetsnämnder för individ- och myndighetsbeslut finns kvar som
särskilda nämnder. På fullmäktiges nivå finns andra obligatorier i form av
en valnämnd och överförmyndare samt kommunrevision.
Politiker i den här organisationen förväntas mer än tidigare formulera och
följa upp mål, omvärldsbevaka och föra dialog med medborgarna och andra
intressenter. De är aktiva i styrningen genom att egenhändigt formulera
problem och lösningar samt aktivt följa upp fattade beslut.

Organisationens ledord
Vision för Finspångs kommun är vägledande för organisationens
utveckling:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande
region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom
samverkan,
öppenhet och nytänkande”
Samverkan
Politiken är öppen för och värdesätter att medborgare delger sina
erfarenheter av att bo och leva i kommunen. Medborgardialog och dialog
med andra intressenter är värdefull för ett långsiktigt arbete.
I den nya organisationen är helheten överordnat särintresset. Den politiska
organisationen tar därför ett samlat grepp över verksamheterna med
kommunen och dess medborgares bästa i centrum.
Den politiska organisationen samverkar med förvaltningen. Det är viktigt att
det finns en överenskommelse mellan den politiska organisationen och
förvaltningen om rollfördelning och ansvarsområden.
Öppenhet
Den politiska organisationen är öppen för nya arbetssätt och metoder som
leder den demokratiska utvecklingen framåt. Den är också öppen för
synpunkter och från medborgare och det övriga samhället.
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Nytänkande
Organisationsformen som alternativ politisk organisation är ett sätt att
förnya arbetssätten på de politiska arenorna. Den ger utrymme för att styra
förebyggande och mer strategiskt, proaktivt istället för reaktivt.

Organisation
Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och
funktion knyts till en av två organisationsnivåer, strategisk eller
verkställande. Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor
av strategisk karaktär och kommunstyrelsen den huvudsakliga arenan för
verkställande.

Kommunfullmäktige är självständigt och
strategiskt
Kommunfullmäktige med fasta och tillfälliga beredningar utgör den
strategiska nivån i den politiska organisationen med ansvar för
utvecklingsfrågor. Visioner och mål stakar ut den långsiktiga utvecklingen
av kommunen.
De fasta beredningarna är en demokratiberedning, en miljö och
samhällsplaneringsberedning, en lärandeberedning och en
omsorgsberedning. En fast beredning kan, om kommunfullmäktige beslutar
så, vila under en begränsad tid.
Förutom de obligatoriska organen valnämnd, revision och överförmyndare
tillkommer två myndighetsnämnder, en för miljö-, hälso- samt plan och
byggfrågor, kallad bygg- och miljönämnden och en för området för social
omsorg, sociala myndighetsnämnden. Myndighetsnämnderna svarar för
myndighetsutövning mot enskild inom ovanstående områden. Sociala
myndighetsnämndens beslut blir uppdrag till kommunstyrelsens. Socialrådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. Bygg- och miljönämnden
svarar dessutom för tillsyn av den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ansvarar för
verksamhetsdriften
Alla frågor som gäller verksamheternas drift hanteras av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattat,
ansvarar för de frågor som kommunfullmäktige delegerat samt ansvarar för
drift och utveckling av all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens och
nämndernas tidigare strategiska nivå är flyttad till kommunfullmäktige och
dess beredningar. Styrelsen ska fortfarande arbeta utvecklingsinriktat men
mer i anslutning till verksamheten.
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Ansvars och rollfördelning
För att vara framgångsrik i ett utvecklingsarbete är det viktigt att ansvarsoch rollfördelningen är tydlig för de olika nivåerna i organisationen. För att
tydliggöra rollerna som tilldelas beskrivs syftet med varje funktion tillsammans med ett uppdrag och förutsättningar för att genomföra detsamma.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige och beredningarnas uppdrag är att uttrycka önskat
resultat och vad som ska nås.
Kommunfullmäktige är det huvudsakliga politiska organet i kommunen.
Det är aktivt i styrningen, initierar frågor och för diskussioner, fattar och
följer upp beslut. Alla frågor av strategisk och principiell karaktär hanteras
av kommunfullmäktige.
Arbetsformerna varieras och kompletteras för att ge goda förutsättningar för
ett engagerande arbetssätt i fullmäktige.
Kommunfullmäktige stärker sin roll i styrningen genom:


Inledande diskussioner vid nya ärenden



Beredning och beslut i strategiskt viktiga frågor



Återredovisning från beredningar, nämnder och kommunstyrelsen

Förutsättningar


Stärkt uppdrag för fullmäktiges ordförande och presidium



Fasta beredningar för stora och löpande verksamhetsområden



Tillfälliga beredningar för strategiskt viktiga frågor av mer
begränsad karaktär



Utbildning och stöd till förtroendevalda

En ny politikerroll i kommunfullmäktige
En av utgångspunkterna för den politiska organisationen är att tydligt
markera fullmäktigepolitikernas roll som medborgarföreträdare. En dialog
mellan politiker och medborgare ska föras om problem, behov och
utmaningar i dagens samhälle. Dialogen ska stärkas bland annat genom nya
former och nya arenor – till exempel de beredningar som finns inom
kommunfullmäktige. Den nya politikerrollen förutsätter ett aktivt politiskt
samtal både med kommuninvånarna och inom de politiska partierna.
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En annan tanke med den politiska organisationen är att få till en mer
levande debatt, vilket kan utmana tidigare kultur, strukturer och
arbetsformer. Det bygger också på aktivitet, engagemang och vilja hos de
förtroendevalda att söka kunskap.
Presidiet
Presidiet har i uppdrag att samordna och löpande utveckla fullmäktige med
dess beredningar både som beslutsförsamling och som strategisk arena för
framtidsdiskussioner. Fullmäktiges utvecklingsarbete ska ske i nära samarbete mellan presidiet och demokratiberedningen.
Presidiet ansvarar för beredningsträffarna, en arena för möte mellan
presidiet, beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium.
En utvecklad roll i styrningen kräver utökade förutsättningar i form av:


Administrativt, sakkunnigt och processinriktat stöd

Beredningar
Beredningar ska ge bättre förutsättningar för ett mer självständigt,
strategiskt och öppet kommunfullmäktige. På uppdrag av fullmäktige tar sig
beredningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.
Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige
fastslagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och
strategiska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och
genomsyra beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar. En
beredning har också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de
områden beredningen ansvarar för.
Beredningens arbetsformer finns i den av kommunfullmäktige beslutade
”Handbok för fullmäktiges beredningar”.
Fasta, tillfälliga och antal beredningar
Beredningar är kopplade till kommunfullmäktige och kan vara av både fast
och tillfällig karaktär. Fasta beredningar ska skapa kontinuitet i form av
beredningsvana hos ledamöterna, pågående medborgardialoger samt
djupare kunskaper om politikområdet. Tillfälliga beredningar ska fokusera
på det angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån
aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det
strategiska arbetet.
Fasta beredningar
Demokratiberedning
Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges
arbetsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald
samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska
organisationen.
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Miljö och samhällsplaneringsberedning
Beredningen för miljö och samhällsplanering har i uppdrag att ta fram
förslag till strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för: en
hållbar samhällsutveckling.
Lärandeberedning
Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för
det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.
Omsorgsberedning
Omsorgsberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för
det område beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen.
Tillfälliga beredningar
Kommunfullmäktige kan vid behov sätta samman tillfälliga beredningar.
Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen
specifika och tidsbegränsade uppdrag.
Ledamöter och ordföranden i tillfälliga beredningar förhåller sig till de
regler och förhållningssätt som gäller för de fasta beredningarna under den
tid beredningen är verksam.
Beredningarnas sammansättning
Beredningarna består av en ledamot från varje parti med undantaget från det
största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordförande tillsätts av
majoriteten och vice ordförande av minoriteten. Ordförande ska vara
ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. En beredningsledamot får
inte sitta med i kommunstyrelsen.
Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma
beredningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant från
oppositionen.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges
beslut. Detta ska ge en sammanhållen styrning för hela den kommunala
driften. Kommunstyrelsen ställer resultatkrav på verksamheterna och följer
genom uppföljning verksamheternas utveckling.
Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige vid händelser av stor
vikt som till exempel påverkar uppdrag eller resurstilldelning. Strategiska
personalfrågor hanteras av kommunstyrelsen.
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Kommunstyrelsens sammansättning
Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Insynsplats finns för de partier som inte av egen kraft tar plats i
kommunstyrelsen. Insynsplats ges även kommunfullmäktiges ordförande.
Kommunens verksamhet kan i huvudsak sorteras i tre större områden: social
omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad.
Varje sådant område har ett politiskt ansvarigt råd knutet till sig. Dessa
utgör, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande,
den politiska ledningsgruppen, som tillsammans med kommunfullmäktiges
ordförande utgör kommunens politiska ledning.
Presidium
Kommunstyrelsens presidium utgör det förberedande organet inför
kommunstyrelsens möten.
Arbetsgivardelegation
Kommunstyrelsen ska inrätta ett utskott för personalfrågor som består av tre
ledamöter.
Ekonomiberedning
Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av
kommunstyrelsens ordförande och som löpande ansvarar för att förbereda,
följa upp och styra ekonomi- och budgetfrågor.
Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och
resultat
Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med sju ledamöter fördelat på
politikområdena social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljöoch samhällsbyggnad. Ansvarigt råd är ordförande i respektive arbetsgrupp
och från kommunstyrelsens ordinarie och ersättare väljs ytterligare sex
ledamöter. En ledamot kan dock enbart sitta i en uppföljningsgrupp. I
kommunallagens mening är arbetsgrupperna att betrakta som beredningar
under kommunstyrelsen och står därmed under revisionsansvar.
Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att
följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan,
kommunfullmäktigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan
också bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen. För att ge de
förtroendevalda en bättre möjlighet till fackpolitiska kunskaper utgör
arbetsgrupperna en arena för dialog mellan politik och berörd
sektor/verksamhet. Arbetsgrupperna återrapporterar sitt arbete till
kommunstyrelsen två gånger per år.
Vid mötena förs mötesanteckningar. Eventuella förslag till
kommunstyrelsen skall dock protokollföras.

9
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Råd och andra samverkansorgan
Det finns i anslutning till kommunstyrelsen råd och samverkansgrupper. I
några av råden finns politisk representation och i några ska istället dialog
med kommunstyrelsen ske regelbundet. (Se rådsreglemente.)

Valnämnden
Valnämnden uppgifter regleras primärt i vallagen. Nämnden ska bestå av
nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
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Kommunstyrelsen

Förmåner för förtroendevalda i Finspångs kommun
Sammanfattning
Behov finns att se över vilka förmåner som ska erbjudas förtroendevalda i
Finspångs kommun.
Ersättningar och förmåner som idag erbjuds förtroendevalda i Finspångs
kommun finns bland annat presenterat i förtroendemannareglementet, se bilaga.
När det gäller övriga kommuner i Östergötland erbjuder några av dessa
samtalsstöd vid hot och våld för samtliga förtroendevalda och några erbjuder
terminalglasögon för heltidsförtroendevalda. (Som heltidspolitiker räknas de som
har ett uppdrag på 40 procent eller mer)
Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på heltid
Då förtroendevalda på heltid inte kan förväntas ha någon annan arbetsgivare utan
förtroendeuppdraget i sig blir huvudsysselsättningen föreslår förvaltningen att
dessa, så långt det är möjligt, har samma förmåner som anställda i Finspångs
kommun.
Detta innebär att följande föreslås erbjudas förtroendevalda på heltid:
Företagshälsovård (samtalsstöd vid hot och våld är inkluderat)
Terminalglasögon
Löneväxling till pension - direktpension
Förvaltningens förslag på förmåner till förtroendevalda på deltid
Samtalsstöd vid hot och våld
Befintliga förmåner som gäller för alla förtroendevalda
Avsättning till pension (OPF-KL)
Gåvor och uppvaktning
Personalklubben Kommandå
Kollektivavtalade försäkringar: TFA-KL – arbetsskadeförsäkring – olycksfall i
arbetet och färdolycksfall, resa till och från arbetsplatsen om man inte åker i/på
ett fordon med trafikförsäkring
Omställningsstöd
Omställningsstöd, gäller endast för heltidspolitiker.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Kostnader för förmåner
Om Finspångs kommun erbjuder ovanstående förmåner kommer det medföra
extra kostnader enligt nedan:
Företagshälsovård, vid behov kommer kostnader för insatser kunna uppstå i
enligt med upphandlat avtal, kostnaden är för närvarande mellan 705 – 1 300
kronor per timme beroende på vilken typ av stöd som behövs.
Terminalglasögon kommer att erbjudas heltidspolitiker, kostnaden utifrån nu
gällande avtal är: synundersökning 260 kronor och båge med glas från 545-1305
kronor.
Samtalsstöd vid hot och våld, kan medföra en kostnad på 705 – 1 300 kronor per
timme beroende på vilken typ av stöd som behövs.
I övrigt kommer det inte att medföra några extra kostnader.
Ärendet är hanterat i Arbetsgivardelegation 2019-12-19.
Bilagor:
1. Förtroendemannareglemente fastställt 2019-12-18 § 195 i
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut: Arbetsgivardelegationen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Att erbjuda förtroendevalda i Finspångs kommun förmåner enligt
förvaltningens förslag.
2. Att förmånerna ska gälla från och med 2020-03-01
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Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2018-11-28 § 153. Nya
arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och
med 2020-01-01.

Reglemente arvoden och ekonomisk
ersättning för sammanträden och
uppdrag för kommunen
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1997:550) samt anställd som ålagts särskilda uppdrag av kommunen.
1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare
i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de
beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
Vidare gäller bestämmelserna för av kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt nämnder valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunen och kommunens hel- och delägda aktiebolag, stiftelser, föreningar,
intressesammansatta organ, råd och utskott.

§ 2 Arvoden och ersättningsformer
Arvode och ersättning kan utgå för sammanträde och uppdrag i form av:
Arvoden
 sammanträdesarvode
 förrättning/uppdrag
 fast arvode
 praktik i kommunens verksamheter
 gruppledararvode
Ersättningar
 förlorad arbetsinkomst
 förlorad semesterförmån
 resor och traktamente
 barnpassning
 ledsagare för funktionshindrad
 mobiltelefonkostnader
 övriga ersättningar
Förmåner
 mobiltelefonabonnemang

§§3, 4, Bilaga 1
§5, Bilaga 1
§6, Bilaga 1
§7
§8
§9, Bilaga 2
§10
§11
§12, Bilaga 1
§13, Bilaga 1
§14
§15
§16
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§ 3 Arvodes- och ersättningsberättigade sammanträden, uppdrag och förrättningar
Rätt till arvode, samt ersättning enligt §§ 4 - 15 har:





tjänstgörande ledamöter
närvarande ersättare
övriga förtroendevalda som medgivits närvarorätt.

Arvode och ersättning kan utgå för:
1.

sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga
nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden, samt ett för
ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte.

2.

protokollsjustering enligt mom. 1 när särskild tid och plats beslutats

3.

beredningar, presidiemöten, utskott som tillhör organ enligt mom. 1.

4.

övriga förrättningar/uppdrag efter särskild kallelse som rör kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget

5.

överläggning med utomstående myndigheter eller organisation

6.

fullgöra granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag

Arvoden
§ 4 Sammanträdesarvode
För deltagande i sammanträden enligt §§ 1 - 3 angivna uppdrag har förtroendevalda rätt till arvode per sammanträde enligt fastställt belopp. Med
sammanträden avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder,
styrelse och utskott, beredningar samt presidieberedningar.
Förtroendevalda med fast arvode har rätt till sammanträdesersättning i möten som ej ingår inom ramen för årsarvodet.
Förtroendevalda på heltid (40 procent eller mer) har rätt till sammanträdesersättning för kommunfullmäktige och till fullmäktige tillhörande gruppmöte. För övriga nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden samt
ett för ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte utgår inget
arvode då uppdragen ingår inom ramen för årsarvodet. Detta gäller endast
uppdrag där Finspångs kommun är juridisk person.

§ 5 Arvode vid förrättning/uppdrag
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelse, beredning, råd och liknande organ har rätt att från den nämnd/ styrelse/ beredning
som de representerar, få arvode för förrättning/uppdrag i möten eller aktiviteter som godkänts av respektive ordförande. Arvodet motsvarar timersättningen för sammanträden.
3
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§ 6 Fast arvode
Förtroendevalda med uppdrag enligt bilaga 1 paragraf 1 har rätt till fast arvode med belopp som fullmäktige beslutat.
Fast arvoderade förtroendevalda har med bibehållet arvode rätt till ledighet
motsvarande den årssemester, som en arbetstagare med motsvarande tjänstgöringsgrad och ålder, är berättigad till enligt Allmänna Bestämmelser
(AB).
För fast arvoderade förtroendevalda som är/vill vara föräldralediga ska en
kontakt tas med Försäkringskassan för bedömning av vad som gäller i det
enskilda fallet. Försäkringskassan kommer att göra en bedömning om det
politiska uppdraget kan ske vid sidan av föräldraledigheten och om arvodet
kan ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för
föräldrapenningen (trots att kommunen betalar ut arvode). Det skriftliga beslutet från Försäkringskassan ska lämnas till kommunens personalfunktion. I
de fall den förtroendevalde kommer att vara ledig från sitt politiska uppdrag
på grund av föräldraledighet reduceras arvodet i motsvarande mån.
För fast arvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag, ska arvode utbetalas de första 14 dagarna. Om
sjukdomen kvarstår mer än 14 dagar, åligger det den förtroendevalde att
anmäla detta till Försäkringskassan och kommunens personalfunktion. Försäkringskassan kommer göra en bedömning utifrån den förtroendevaldes
hela situation. Eventuellt bedömer Försäkringskassan att trots att den förtroendevalde är sjuk så kan denne/denna utföra sitt politiska uppdrag ändå.
Detta måste i så fall meddelas kommunens personalfunktion som i sådan
situation kommer att fortsätt att betala ut arvodet. Om däremot Försäkringskassan bedömer att den förtroendevalde på grund av sjukdomens art och det
politiska uppdragets omfattning inte kan fortsätta det politiska arbetet under
sjukdomstiden, ska arvodet normalt räknas in i förlorad inkomst och ligga
till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) I det fall betalar
Finspångs kommun inte ut något fortsatt arvode. Politsikt uppdrag kan kvarstå även under långvarig sjukskrivning.
Har förtroendevalds uppdrag förfallit p g a valbarhetshinder ska arvodesrätten upphöra från samma dag hindret uppstod. Den enskilde ansvarar för att
anmäla förhinder till kommunens personalfunktion. Arvode till ordförande i
beredning utgår inte när beredningen av kommunfullmäktige har beslutats
vara vilande.
Om förtroendevald samtidigt har rätt till fast arvode för flera kommunala
uppdrag eller arvode från kommunens helägda bolag eller stiftelser kan det
totala arvodesbeloppet ej uppgå till högre belopp än 75 procent av heltidsmåttet, kommunstyrelsens ordförande undantagen.
För förtroendevalda med fast arvode på heltid eller på minst 40 procent av
heltidsmåttet, som fullgör särskilda uppdrag inom sitt område, gäller ej §§ 5
och 7. Med heltidsmått avses månadsarvode enligt bilaga 1 punkt 1 och 4.
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§ 7 Arvode för vissa förtroendevaldas praktik i
kommunala verksamheter
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelse har rätt
att från den nämnd eller styrelse som de representerar, få arvode för förrättning för att under två dagar per år praktisera i den kommunala verksamheten. Arvode och ev. ersättning beräknas på samma sätt som för sammanträden.

§ 8 Gruppledararvode
Till gruppledare, för parti utan fast arvoderat uppdrag om minst 10 procent
av heltidsmåttet i kommunstyrelsen, utgår ersättning per mandat i kommunfullmäktige med 9 000 kronor per år och per mandat.

Ersättningar
§ 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktiskt förlorad arbetsinkomst per timme enligt senast inlämnade inkomstuppgift med angivet datum
förändringen träder i kraft. Med arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa.
I förlorad arbetsinkomst ingår inte ersättning för t.ex. arbete på obekväm
arbetstid. Begäran om sådan förlorad ersättning styrks vid varje enskilt tillfälle.
Med arbetsinkomst menas inte pension eller studiemedel.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till
vilket belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den
senast fastställda sjukpenningen för dag beräknad på sätt som fullmäktige
beslutat enligt Bilaga 2.
Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass före eller efter sammanträdet.
Den som får ändrad arbetsinkomst eller anställningsförhållanden som påverkar ersättningen, ska omgående anmäla detta till kommunens personalfunktion så att korrekt ersättning kan betalas ut
Inkomstuppgift ska av den förtroendevalde lämnas till kommunens personalfunktion på fastställd blankett. (Bilaga 2.) Det åligger resp. ordförande
eller sekreterare att tillhandahålla dessa blanketter.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas på årslönen från huvudarbetsgivaren, motsvarande anställning på heltid.
Förtroendevalda med fast arvode 40 procent eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst inom sitt område.
5
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§ 10 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevalda ska styrka att semesterförmånen faktiskt förlorats. Den faktiskt förlorade semesterförmånen ersätts.

§ 11 Resor och traktamente
Ersättning utgår enligt bestämmelserna i gällande avtal för traktamente och
reseersättning inom det kommunala avtalsområdet. Resekostnadsersättning
utgår dock endast i de fall när bostaden är belägen minst 5 km enkel färd
från förrättningsstället.
Färdtidsersättning utgår ej för uppdrag som omfattas av detta reglemente.
Förtroendeman som fullgör militärtjänst inom länet, eller som har tillfälligt
arbete förlagt till annan ort i länet, skall för deltagande i sammanträde erhålla resekostnadsersättning. Med bostad skall likställas tillfällig förläggnings- eller tjänstgöringsort.

§ 12 Ersättning för barnpassning
Tid för barnpassning beräknas 30 minuter före, under och 30 minuter efter
respektive faktisk sammanträdestid mm. Ersättningen utgår inte för tid då
barnet har ordinarie barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna
familjemedlemmar eller samboende.

§ 13 Ersättning för ledsagare till funktionshindrad
Ersättning utgår för ledsagare under sammanträdestid mm, samt för restid.
I de fall ledsagare använder egen bil betalas ersättning enligt kommunens
bilersättningsavtal. Ersättning utgår för hela färdvägen.

§ 14 Ersättning för mobiltelefonkostnader
Förtroendevald med fast arvode med eget mobilabonnemang kan mot räkning erhålla ersättning för faktiska kostnader för samtal hänförliga till förtroendeuppdraget. Mobiltelefonabonnemang ersätts ej.

§ 15 Övriga ersättningar
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i § 3, §§ 9-14.
Ersättning för tillgänglighet till utsedd ledamot i Sociala myndighetsnämnden utgår enligt nedan:
Tillgänglighet från fredag klockan 12.00 till måndag klockan 08.00 ersätts
med 700 kronor.
Tillgänglighet under semesterperiod som motsvarar sista veckan i juni, juli
samt första veckan i augusti. Ersätts med 1300 kronor per vecka (måndag
08.00 till nästkommande måndag 08.00).
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Förmåner
§ 16 Mobiltelefonabonnemang
Förtroendevald med fast arvode 40 procent eller mera kan erhålla mobiltelefon och abonnemang på samma avtalsmässiga och skattemässiga villkor
som anställda i Finspångs kommun.

§ 17 Tidsgräns för yrkande av ersättning eller
arvode
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst mm ska lämnas till kommunens personalfunktion inom ett år från tidpunkten då förlust/avdrag uppstod. Retroaktiv justering av sent anmäld inkomständring sker ej. Arvode
eller ersättning som erhållits på felaktiga grunder är återbetalningspliktigt.

§ 18 Avsättning till pension
Förtroendevalda som nytillträder vid valet 2014 samt förtroendevalda som
ej omfattats av tidigare avtal (PBF), omfattas av OPF-KL, antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 191.
Pensionsavgifterna beräknas på årsarvode, sammanträdesersättning samt
andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.
Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten som innefattar årsarvode, sammanträdesersättning
samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta
ersättningar. Undantaget är ledsagning och barnpassning.
Pensionsavgiften 4,5 procent gäller upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp
(IBB). På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 IBB är pensionsavgiften 30 procent till dess den förtroendevalde fyllt, i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är avgiften 4,5 procent på hela pensionsgrundande inkomsten tills uppdraget upphör.
Förtroendevalda som omfattas av äldre bestämmelser om pension kommer
att fortsätta att lyda under dessa (PBF). För förtroendevalda som omfattas av
PBF gäller avsättning vid fast arvode, dock minst 40 procent av heltidsmåttet, har rätt till pensionsavsättning enligt pensionsreglemente för kommunalt
förtroendevalda.
Om avsättningen till pension är lägre än 1 procent av inkomstbasbeloppet
per år gör kommunen ingen avsättning till pension. Beloppet betalas i stället
ut direkt till den förtroendevalde.
För övriga arvoden och ersättningar sker ingen avsättning till pension.
Pensionsavsättning ska ske på motsvarande sätt för uppdrag i kommunalt
hel- och delägt bolag, stiftelse, förbund eller likande organ där detta reglemente i övrigt tillämpas.
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§ 19 Avgifter för socialförsäkringar m.m.
För samtliga skattepliktiga arvoden och ersättningar m. m som uppgår till
minst sammanlagt minst det belopp som skattemyndigheten fastställt, erlägger kommunen arbetsgivaravgift.
För uppdragen gäller det av kommunfullmäktige antagna normalpensionsreglementet för kommunalt förtroendevalda och den av kommunen tecknade
grupplivförsäkringen för förtroendevalda.

§ 20 Närvaroförteckning
Vid sammanträde inom kommunen skall sekreterare tillse att de närvarande
deltagarna har tillgång till rapportblanketter där de kan notera underlag för
utbetalning av arvoden och ersättningar.
Förteckningen skall efter attest sändas till kommunens personalfunktion.

§ 21 Uppgifter för utbetalning av ersättningar
Förtroendevald ska för att erhålla arvode och ersättning lämna specificerad
räkning enligt fastställd blankett, som tillhandahålls av kommunens personalfunktion. Gäller ej sammanträden enligt § 20.

§ 22 Utbetalning
Fasta arvoden utbetalas månadsvis.
Sammanträdesarvoden, övriga arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis
efter attest av respektive ordförande eller sekreterare.

§ 23 Befattningshavares arvode och ekonomisk
ersättning för särskilda uppdrag
Anställd som inte har rätt till övertidsersättning, som på kommunens särskilda uppdrag deltar i sammanträde med samhällighetsförening eller liknande, erhåller sammanträdesarvode och ersättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget.

§ 24 Tolkning och tillämpning
Frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente med bilagor
handläggs av kommunstyrelsens arbetsgivardelegation.
Bilaga 1 Arvodesbelopp
Bilaga 2 Inkomstuppgift

8
414

FÖRTROENDEMNNAREGLEMENTE

Bilaga 1
Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut och från 2017-11-29 § 168.
Nya arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från
och med 2019-01-01.

Arvodesbelopp
1.

Fasta arvoden för särskilda uppdrag

Arvodering av förtroendevalda med särskilda uppdrag grundar sig på heltidsmåttet 37 900 kr/månad basår 2003 vilket motsvarar 60 679 år 2018.
Angivna uppdrag beräknas med en procentsats av för året fastställt heltidsmått.
Kommunfullmäktiges ordförande

15 %

Kommunfullmäktiges vice ordförande

3%

Kommunfullmäktiges andra vice ordförande

2%

Kommunstyrelsens ordförande, inkl. ordförande i FFIA

100 %

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

10 %

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande,
tillika oppositionsråd

10 %

Oppositionsföreträdare,
Moderaterna och Liberalerna

30 %

Sverigedemokraterna

30 %

Vänsterpartiet

15 %

Socialråd

50 %

Ordförande sociala myndighetsnämnden

10 %

Utbildningsråd

60 %

Miljö- och samhällsbyggnadsråd

40 %

Ordförande beredning

8%

Ordförande bygg och miljönämnden

5%

Vice ordförande sociala nämnden

5%

Ordförande valnämnden

2%

Överförmyndare

10 %

Ordförande kommunfullmäktiges valberedning,

2%

Ordförande revisionen,

8%

Ledamot revisionen

2%
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2

Kommunala bolag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA)
Ordförande: Ingår i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande
Finspångs Tekniska Verk AB
Ordförande

12 %

Finspångs stadsnät FINET AB
Ordförande

12 %

Vallonbygden AB
Ordförande

12 %

Revisorer i kommunens helägda bolag
3

1%

Arvodesbelopp för sammanträden mm

3.a

För deltagande i sammanträden enligt reglementet angivna uppdrag
utgår sammanträdesersättning med belopp enligt denna bilaga. Från
och med basåret 2019 med 170 kronor för första timmen och därefter
med 85 kronor (50 procent) för varje fullföljd halvtimma. Del av halvtimma ersätts ej.

3.b

Ersättning för barnpassning under sammanträde mm utgår per timme
med 60 procent av den timlön som gäller för medarbetare med
barnskötarexamen eller motsvarande utbildning.

3.c

Ersättning för ledsagare utgår med samma belopp som förtroendevaldas sammanträdesarvode.

Justering av arvoden §§ 4-7 i reglementet och ersättningar §§ 12 och 13
samma reglemente sker årligen med det genomsnittliga procentuella löneutfallet vid föregående års lokala löneöversynen i Finspångs kommun. Justeringarna träder i kraft 1 januari respektive år.
4

Belopp 2019

5.a

Sammanträde första timman

5.a

Därpå följande fullgjord halvtimma

85

5.b

Barnpassning

77

5.c

Ledsagare

2.

Heltidsmått per månad

62 330
170

170
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Bilaga 2

Inkomstuppgift
Underlag för beräkning av förtroendevalds ekonomiska ersättning för förlorad arbetsinkomst, eller annan förlorad ekonomisk ersättning till följd av
utfört förtroendeuppdrag.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan
ersättning, som förlorats vid uppdrag eller förrättning, med faktiskt belopp.
Ersättningen beräknas på den förväntade årsinkomsten det år uppdraget pågår.
Ersättning för obekväm arbetstid och liknande ersättningar ingår inte i underlaget. Arvoden för förtroendeuppdrag skall inte räknas med i inkomstuppgiften.
En för året aktuell inkomstuppgift ska lämnas till personalfunktionen. Den
utgör underlag för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevalda ska vid förändring lämna uppgift om den förväntade årsinkomsten. Uppgiften ska styrkas av arbetsgivare. Se sidan 2.
Ordförande (eller motsvarande funktion) eller sekreterare i kommunfullmäktige/styrelse/nämnd/beredning/ ansvarar för att ledamöter och ersättare
erhåller denna blankett.
Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) anger
samma inkomst av tjänst eller rörelse som angivits till Försäkringskassan.
Den förtroendevalda styrker själv förlorad arbetsinkomst genom att på närvarolistan begära ersättning för det faktiska antal timmar hon/han får avdrag. Förlorad ersättning för t.ex. obekväm arbetstid anges särskilt på närvarolistan. Förlorad arbetsinkomst och ersättning ska kunna styrkas.
Rättelser av felaktig ersättning begränsas till längst tolv månader bakåt i tiden. Ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras från det datum ändringen
kommit till personalfunktionen. Ersättning till följd av felaktig uppgift är
återbetalningspliktig.
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Intyg om löneavdrag vid förtroendeuppdrag för Finspångs kommun
Intyget avser inkomståret ………….……..
eller tills vidare from ………………………

-

Personnummer

.

Namn: ………………………………………………..………..
1. Anställd

Den som fullgör förtroendeuppdrag för Finspångs kommun har rätt till ersättning för förlorar arbetsinkomst, om avdrag görs på lönen. Ersättning för
t.ex. obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst
och ersättning ska kunna styrkas.
Härmed intygas att avdrag görs på lönen med
kronor för varje
timma (beräknat på årsinkomst) när ovanstående anställd är frånvarande
från arbetet för förtroendeuppdrag åt Finspångs kommun.
Underskrift av arbetsgivare eller dennes representant.
Företag:

………………………………………………………………….…….

………………
Datum

………………………………………
Namnteckning

Namnförtydligande: ……………………………Tjänsteställning: ..………………….……..
2. Egenföretagare eller fria yrkesutövare som saknar arbetsgivare.

Grund för ersättning är den årsinkomst som anmälts till Försäkringskassan.
För heltid beräknas timlönen med 1/2000 av årsinkomsten. Ersättning för
t.ex. obekväm arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst
och ersättning ska kunna styrkas.
Anmäld inkomst till Försäkringskassan: ____________ kronor/timma.
Ovanstående uppgifter är samma som lämnats till Försäkringskassan intygar:
……………………

Datum

………………………………………
Namnteckning

Ersättning för förlorad arbetsinkomst/annan ersättning justeras från det datum
blanketten kommit till kommunens personalfunktion. Retroaktivitet kan bli
aktuellt om sen anmälan beror på löneöversyn. Anmälan ska göras senast 1
månad efter slutförd löneöversyn.

Ifylld blankett sänds snarast efter förändrad inkomst till:

Finspångs kommun, HR-avdelningen, 612 80 Finspång.
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Kommunstyrelsen

Policy för arbetsmiljöarbete för Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun har många olika verksamheter som både är resurskrävande
samt ställer höga krav på en god arbetsmiljö.
Kommunen ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, god hälsa
och känna yrkesstolthet.
Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. Ingen
medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap.
Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som
påverkar medarbetaren.
Målsättningen med Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats
som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås
genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra ledarskap som
främjar säkerhet och hälsa.
Det är chefen som ansvarar för arbetsmiljön men alla medarbetare ska aktivt bidra i
arbetsmiljöarbetet. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god arbetsmiljö
och förebygga ohälsa.
Policyn för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att skapa
en helhetssyn och en systematik kring arbetsmiljöfrågor. Till policyn finns en bilaga
där alla dokument och blanketter kopplade till policyn finns specificerade. I
arbetsmiljöpolicyn finns följande arbetsmiljömål specificerade:


Alla chefer och medarbetare ska vara medvetna om betydelsen av en god
arbetsmiljö.



Arbetsmiljön ska vara utformad så att medarbetarens arbete underlättas
fysiskt, organisatoriskt och socialt.



Arbetsmiljön ska utformas så att risker för olycksfall och ohälsa minimeras.



Alla verksamheter ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete så att en
god arbetsmiljö främjas och negativa faktorer snabbt åtgärdas.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Utifrån kommunövergripande arbetsmiljömål ska respektive sektor och verksamhet
ta fram konkreta mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Såväl kommunövergripande
som verksamhetens riktlinjer och rutiner ska vara kända av samtliga medarbetare.
Arbetsmiljöarbete kräver många olika typer av insatser och det kan vara svårt som
chef att veta vilka aktiviteter som ska genomföras samt på vilket sätt.
Utifrån tidigare fastställt dokument: ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och riktlinjer”
från 2005 har en översyn och uppdatering skett som resulterat i bifogat förslag till
arbetsmiljöpolicy. Den nya policyn är också kompletterad med information kring
var cheferna hittar material, specificerat under nedanstående rubriker:




För mer information
Relaterade dokument
För registrering/dokumentation.

Informationen under dessa rubriker kommer däremot att vara föränderliga och
behov kommer finnas av att kontinuerligt uppdatera informationen under dessa
rubriker. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till förvaltningen att
bevaka och verkställa uppdatering av informationen under dessa rubriker.
Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2019-12-19.
Förslag till beslut
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anta policy för arbetsmiljöarbete.
2. Att uppdra till förvaltningen att hålla informationen under rubrikerna: för
mer information, relaterade dokument och för registrering/dokumentation
uppdaterad.
3. Att policyn ersätter dokumentet ”Arbetsmiljöverksamhet – policy och
riktlinjer” från 2005.
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Inledning
Finspångs kommun har många olika verksamheter som både är resurskrävande samt ställer
höga krav på en god arbetsmiljö.
Kommunen ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, god hälsa och känna
yrkesstolthet.
Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. Ingen
medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap.
Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar
medarbetaren.
Målsättningen med Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som
upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera
hälsa och säkerhet i allt vi gör samt uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.
Det är chefen som ansvarar för arbetsmiljön men alla medarbetare ska aktivt bidra i
arbetsmiljöarbetet. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god arbetsmiljö och
förebygga ohälsa.

Syfte
Policyn för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas för att skapa en
helhetssyn och en systematik kring arbetsmiljöfrågor. Till policyn finns en bilaga där alla
dokument och blanketter kopplade till policyn finns specificerade.

Arbetsmiljömål


Alla chefer och medarbetare ska vara medvetna om betydelsen av en god arbetsmiljö.



Arbetsmiljön ska vara utformad så att medarbetarens arbete underlättas fysiskt,
organisatoriskt och socialt.



Arbetsmiljön ska utformas så att risker för olycksfall och ohälsa minimeras.



Alla verksamheter ska organisera sitt systematiska arbetsmiljöarbete så att en god
arbetsmiljö främjas och negativa faktorer snabbt åtgärdas.

Utifrån kommunövergripande arbetsmiljömål ska respektive sektor och verksamhet ta fram
konkreta mål och rutiner för arbetsmiljöarbetet. Såväl kommunövergripande som
verksamhetens riktlinjer och rutiner ska vara kända av samtliga medarbetare.

Lagstiftning och föreskrifter
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga
för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan
arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.
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Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter gällande arbetsmiljö.
Föreskrifter är bindande regler.
Brottsbalken reglerar straffpåföljder för felaktigt agerande i arbetsmiljöarbetet. Den kan bli
aktuell vid arbetsplatsolyckor eller grov försummelse.
Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och genomför tillsyn på arbetsplatser.

Fysisk arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat arbetsplatsens utformning och arbetsredskap.
Fysiska arbetsmiljöfaktorer är hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt.
Det kan handla om till exempel ergonomi, luft, ljud, ljus, brandskydd, första hjälpenutrustning, personalutrymmen, planlösning i lokaler och vilket skick lokalerna är i.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
syftar till att främja en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa orsakad av organisatoriska och
sociala förhållanden i arbetsmiljön.
Organisatorisk arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som påverkas av
ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och
ansvar.
Social arbetsmiljö är de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt
samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.
Att jobba systematiskt med OSA bidrar till att skapa arbetsplatser där människor kan trivas
och må bra samtidigt som verksamheten utvecklas. OSA delas in i områdena arbetsbelastning,
arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
För mer information:
 Arbetsmiljöverket
 Sunt arbetsliv
Relaterade dokument:
 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Förebyggande och åtgärdande insatser

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som
"arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö

3
425

POLICY

FÖR

ARBETSMILJÖARBETE

uppnås". Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet
bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.
Arbetsmiljöfrågor ska integreras i kommunens strategi- och budgetarbete. Systematiskt
arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.
Arbetsmiljön ska regelbundet undersökas och riskbedömningar ska genomföras vid alla
förändringar av verksamhet.
Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, ska orsakerna
utredas. En skriftlig sammanställning, skyddsrond, ska årligen göras för varje verksamhet.
Det finns fyra uppgifter i SAM, som beskriver ett ständigt pågående arbete:

Undersöka: Chef ska i samverkan med arbetstagare och skyddsombud, regelbundet
undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa eller olycksfall. Detta ska också
göras vid planering av förändringar för verksamheten. Om någon arbetstagare råkar ut för
ohälsa eller olycksfall i arbetet eller om något allvarligt tillbud inträffar, ska arbetsgivaren
undersöka orsaken.
Riskbedöma: I en regelbunden riskbedömning ska anges vilka risker som finns och om de är
allvarliga eller inte. Resultat av undersökningar av ohälsa, olycka eller tillbud ska också
finnas med i riskbedömningen.
Åtgärda: Utifrån riskbedömningen påbörjas det förebyggande arbetet. Åtgärder som inte
genomförs omedelbart, ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när
åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att genomföra dem.
Följa upp: Chef ska följa upp och utvärdera såväl genomförda åtgärder som hur det praktiska
arbetet med SAM genomförs. Om det är något som inte har fungerat bra, ska det göras en
förbättringsåtgärd.
För mer information:
 AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete
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Relaterade dokument:
 Mall för riskbedömning

Förebyggande arbetsmiljöarbete
Det förebyggande arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga, utreda och åtgärda de risker
som finns i verksamheten. Fysisk, organisatorisk samt social arbetsmiljö omfattas.

Arbetsbelastning
För att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning ska kraven i arbetet vara överensstämmande
med de resurser som finns att tillgå. Alla medarbetare ska känna till sina arbetsuppgifter,
vilket resultat som förväntas samt vilka arbetssätt som ska användas. Medarbetaren ska veta
vart hen kan vända sig vid behov av stöd och hjälp med prioriteringar.
Arbetssituation ska diskuteras vid varje resultat- och utvecklingssamtal och kan även samtalas
om på arbetsplatsträffar.
Det ska finnas en balans mellan arbete och fritid genom att tillgänglighet efter arbetstid och
övertidsarbete tillämpas restriktivt.
Relaterade dokument:
 Riktlinje för undersökning och uppföljning av arbetsbelastning
 Skattning av arbetssituation 5-skalig
 Skattning av arbetssituation 10-skalig

Kränkande särbehandling
Finspångs kommun har nolltolerans mot all typ av kränkande särbehandling, trakasserier,
sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier. Samtliga chefer och medarbetare ska ha
kunskap om hur de förebygger, utreder och åtgärdar alla typer av kränkande särbehandling.
Chefer får kunskap genom utbildningsinsatser och ansvarar för att förmedla information till
sina medarbetare.
Relaterade dokument:
 Kränkande särbehandling

Arbetsskador och tillbud
Arbetsplatsens utformning och den utrustning medarbetarna använder ska vara anpassad för
att förebygga arbetsskador och tillbud. Skyddsutrustning ska finnas och användas. Samtliga
arbetsskador och tillbud ska rapporteras i verksamhetssystemet LISA, Lokalt
informationssystem om arbetsskador samt tillbud, för systematisk uppföljning av
arbetsmiljön.
För registrering/dokumentation av tillbud eller arbetsskada:


LISA
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Skyddsrond och skyddsombud
Varje år ska alla verksamheter göra en skyddsrond på arbetsplatsen. Syftet är att åtminstone
en gång per år gå igenom hela arbetsmiljön; den fysiska, sociala och organisatoriska. I
skyddsronden deltar chef och skyddsombud eller arbetsplatsombud och övriga personer som
anses relevanta. De brister som upptäcks antecknas i ett särskilt skyddsrondsprotokoll. Det
ska förutom påtalade brister även innehålla förslag på åtgärder, tidplan för genomförande,
ansvarig person och när uppföljning ska ske. Det finns flera olika skyddsrondsprotokoll att
använda. Du väljer checklista utifrån verksamhetens behov.
Ifylld checklista scannas och skickas till HR-konsult för arkivering.
Varje sektor är indelad i ett antal skyddsområden med lokalt skyddsombud. De fackliga
organisationerna utser huvudskyddsombud.
I chefs- och medarbetarhandboken finns ett par alternativ men vi rekommenderar även de
checklistor som finns på Prevents och Arbetsmiljöverkets hemsidor.
För mer information:
 Chefs- och medarbetarhandboken
 Checklistor Prevent
 Checklistor Arbetsmiljöverket

Hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
De hälsofrämjande faktorerna handlar om att bevara och utveckla de faktorer som bidrar till
en hållbar organisation.

Introduktion
Alla nya medarbetare har rätt till en bra introduktion. Chefen ansvarar för att checklistan för
introduktion gås igenom. Nya medarbetare deltar i kommungemensam introduktion samt har
tillgång till digitalt introduktionsmaterial. Arbetsplatsintroduktionen utformas individuellt,
eftersom behovet av introduktion kan variera med hänsyn till den nya medarbetarens
bakgrund och anställningstid. Det är lämpligt att utse en fadder som tar hand om den nya
medarbetaren under den första tiden. Faddern ska vara någon som finns i den nyanställdas
närhet och som fått tid avsatt för uppdraget.
Relaterade dokument:
 Checklista för introduktion

Jämställdhet och mångfald - aktiva åtgärder
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas genom
aktiva åtgärder inom en verksamhet för att motverka diskriminering. Verksamheten ska arbeta
för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, politisk åskådning eller ålder.
Enligt Finspångs kommuns personalpolitiska program ska likvärdiga möjligheter inom
områdena arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering och befordran,
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utbildning och kompetensutveckling samt lön och andra anställningsvillkor finnas. Aktiva
åtgärder för dessa samtliga diskrimineringsgrunder och områden ska finnas och följas upp.
Chef och medarbetare samverkar i arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet ska genomföras
fortlöpande och skriftligt dokumenteras av chef under året i ett särskilt uppföljningsdokument.
Relaterade dokument:



Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och
möjligheter 2017–2019
Uppföljning av aktiva åtgärder

Delaktighet och inflytande
Det centrala samverkansavtalet ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Avtalet ska
garantera medarbetarnas delaktighet och inflytande samt underlätta samarbete mellan
organisation och fackliga organisationer.
Det lokala avtalet Samverkan och Arbetsmiljö är en överenskommelse mellan Finspångs
kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna.
Samverkan sker på olika nivåer inom Finspångs kommun:


Arbetsplatsträff



Samverkan inom enhet



Samverkan på verksamhetsnivå



Samverkan inom sektor



Central samverkan (CESAM)

En drogfri arbetsmiljö
För att främja hälsa samt minimera risk för passiv rökning ska Finspångs kommuns
arbetsplatser vara rökfria. Detta gäller även e-cigaretter. Rökfri arbetstid gäller för alla
medarbetare. Kommunens arbetsplatser ska även vara fria från alkohol, droger och andra
beroendeframkallande medel.

Hälsa och friskvård
Finspångs kommun strävar efter att ha en låg sjukfrånvaro och friska medarbetare. Alla
kommunens medarbetare uppmuntras därför till hälsofrämjande aktiviteter genom
friskvårdsbidrag. Hälsa och friskvård ska diskuteras vid varje utvecklingssamtal samt vid
arbetsplatsträffar.
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Rehabilitering
Alla medarbetare ska ges ett likvärdigt bemötande i rehabiliteringsprocessen. Närmsta chef
ansvarar för utredning och genomförande av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i
samverkan med medarbetaren. Medarbetaren har en skyldighet att delta i sin egen
rehabilitering. Vid behov kan HR-konsult, rehabkoordinator eller företagshälsovården stödja.
All dokumentation kring rehabilitering ska ske i kommunens rehabiliteringssystem, för
närvarande Adato.
För registrering/dokumentation av rehabiliteringsåtgärder:
Adato

Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet
Det är Finspångs kommuns politiker som är ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet. För att
praktiskt hantera detta fördelas ansvaret via arbetsmiljödelegering till den som har bäst
förutsättningar. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska alltid ske enligt kommunens
delegationsordning. Uppgiftsfördelningen ska vara skriftlig. Den ska vara utformad så att det
är tydligt vem som ska göra vad i arbetsmiljöarbetet. De uppgifter som fördelats måste
motsvaras av tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens. Om den som har fått ansvaret
inte anser sig kunna uppfylla åtagandet ska arbetsmiljöuppgifterna återlämnas skriftligen till
uppgiftslämnaren.
Relaterade dokument:
 Blankett arbetsmiljödelegering
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivaren
Arbetsgivaren är ansvarig för att kommunens chefer har tillräcklig kompetens, befogenheter
och resurser att hantera arbetsmiljöuppgifter.

Chefer
Kommunens sektorchefer ska så långt som möjligt fördela arbetsmiljöuppgifter till chefer
inom respektive verksamhet.
Alla nya chefer ska delta i arbetsmiljöutbildning eller ha likvärdig kompetens för att få ta
emot arbetsmiljöuppgifter. Kommunens chefer och skyddsombud genomgår
arbetsmiljöutbildning vart femte år.
Utöver arbetsmiljöutbildningen ska alla chefer delta i kommunens obligatoriska utbildningar i
kommunens ledarskapsprogram.
Relaterade dokument:
Chefskalender
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Medarbetare
Medarbetare ska aktivt bidra i arbetsmiljöarbetet och känna till de policys, riktlinjer och
rutiner som finns i kommunen och på arbetsplatsen. Medarbetare ska skyndsamt meddela chef
om det finns brister i arbetsmiljön.

För mer information:
Mer information om arbetsmiljö finns i chefs- och medarbetarhandboken.
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Bilaga 1

Arbetsmiljöpolicy: Relaterade dokument och blanketter
Nedan finns en lista på de dokument som hänvisas till i arbetsmiljöpolicyn samt var du hittar dem.
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 Organisatorisk och social arbetsmiljö - Förebyggande och åtgärdande insatser: Chefs- och
medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 Konsekvensbeskrivning för ändring i verksamhet: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument,
arbetsmiljö.
Arbetsbelastning
 Riktlinje för undersökning och uppföljning av arbetsbelastning: Chefs- och
medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
 Skattning av arbetssituation 5-skalig: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
 Skattning av arbetssituation 10-skalig: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument,
arbetsmiljö.
Kränkande särbehandling
 Kränkande särbehandling: Chefs- och medarbetarhandbok, våra riktlinjer.
Introduktion
 Checklista för introduktion: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, introduktion.
Jämställdhet och mångfald - aktiva åtgärder
 Aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och
möjligheter 2017–2019: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
 Uppföljning av dokumentet ”Aktiva åtgärder, för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och
möjligheter 2017–2019”: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
Ansvarsfördelning i arbetsmiljöarbetet
 Blankett arbetsmiljödelegering: Kontakta HR-konsult
 Returnering av arbetsmiljöuppgifter: Chefs- och medarbetarhandbok, dokument, arbetsmiljö.
 Chefskalender: Arbetsrum för chefer
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Kommunstyrelsen

Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats
Sammanfattning
Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning
att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att
utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket.
I medarbetarundersökningen som gjordes 2019 framkommer ett sänkt värde
gällande rekommendation av Finspångs kommun som arbetsgivare. För att vara
en attraktiv arbetsplats är det viktigt att den interna och externa bilden
sammanstämmer. Vi behöver därför lägga fokus på att vara en arbetsplats med
god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och
yrkesstolthet.
Denna känsla vill vi att våra medarbetare ska förmedla internt och externt.
Viktigt är att vara transparenta och visa en realistisk bild av Finspångs kommun
som arbetsgivare så att potentiella medarbetare får realistiska förväntningar.
År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ” En strategi för attraktiv
arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen.
Utifrån att flera aktiviteter i strategin har genomförts görs nu en översyn och
uppdatering av strategin. Den byter samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs
kommun som attraktiv arbetsplats.” Alla engelska begrepp i dokumentet har
ersatts av svenska.
Strategin har gjorts mer övergripande och kompletteras med en handlingsplan
där aktiviteter specificeras.
Syfte
Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa
en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera,
behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på
bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förslag till beslut
Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”
2. Att strategin ersätter dokumentet ” En strategi för attraktiv arbetsgivare Employer Brandingstrategi”, antagen i KS 2018.01-22 § 6.
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Bakgrund och nuläge
En förutsättning för att Finspångs kommun ska nå satta strategiska mål, som
utgår från Agenda 2030, är att ha medarbetare med rätt kompetens och
engagemang i alla våra verksamheter.
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare ska trivas
och må bra, ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och möjlighet till
vidareutveckling samt en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.
För att vara en attraktiv arbetsplats och en konkurrenskraftig arbetsgivare
behöver vi ha en god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje,
god hälsa och yrkesstolthet. Arbetsklimatet ska upplevas utvecklande och
stimulerande. Alla medarbetare ska känna inflytande och delaktighet över
sin egen arbetssituation.
Vi har fortfarande ett antal utmaningar, men för oss i Finspångs kommun är
arbetsmiljön och arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats en prioriterad
fråga.

Finspångs kommuns vision och mål
Mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att fastställa följande vision för
Finspångs kommun:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi
skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och
nytänkande.”
Finspångs kommuns vision innehåller värdeord och kärnvärden som har
kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra ledstjärnor,
förhållningssätt mellan individer och grupper, samt väsentliga arbetssätt.
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Kommunfullmäktige betonar den attraktiva kommunen. Det är inte ett
absolut tillstånd utan en fråga om vad vi är kända för och hur människor
värderar kommunen. Vidare betoning läggs på regionen för att belysa vårt
omvärldsberoende där främst en spännande och attraktiv region är viktig.
Kommunens personalpolitik ska präglas av vår värdegrund och
ledstjärnorna ansvar, serviceanda och utveckling.
Vi ska arbeta för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsplats för att
underlätta rekrytering och för att medarbetarna inom kommunen ska känna
stolthet över sitt arbete. Viktiga delar är därför en arbetsplats med god
arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och
yrkesstolthet.
Ledarskapet är en viktig framgångsfaktor för att skapa förutsättningar för en
attraktiv arbetsplats. Inom Finspångs kommun finns därför ett omfattande
ledarskapsprogram för organisationens chefer.
Utöver det erbjuder vi även regionalt chefsförberedande program samt
mentorsprogram för chefer.

Syfte och Mål
Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att
skapa en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att
attrahera, behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus
ska vara på bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera.

Målbild 2020–2021
Finspångs kommun är en arbetsgivare med medarbetare som är goda
ambassadörer för organisationen och dess verksamheter. Finspångs
kommun erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och
organisationen möjliggör för att var och en kan utveckla sin kompetens
under hela anställningstiden.
Hela organisationen präglas av god arbetsmiljö där alla medarbetare känner
arbetsglädje, god hälsa och yrkesstolthet.
Kommunens medarbetare har en viktig roll i att stärka organisationens
arbetsgivarvarumärke.

Strategier
I strategin för attraktiv arbetsplats är stommen de anställda och tidigare
anställdas upplevelser av arbetsgivaren. Det avgörande är var, vad och hur
den upplevelsen berättas och förmedlas. Idag är en stor del av arbetet med
attraktiv arbetsgivare att medarbetarna blir ambassadörer genom att skildra
upplevelser om hur det är på jobbet.
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Vår viktigaste strategi är att våra medarbetare är goda ambassadörer och vi
strävar efter att dessa ska vara ansiktet utåt för Finspångs kommun. Vi tror
att en god arbetsmiljö bidrar till att medarbetare vill tala gott om kommunen
som en attraktiv arbetsplats.
Vi vill vara transparenta med vad medarbetare och tidigare medarbetare
anser om Finspångs kommun som arbetsplats samt vilka karriärmöjligheter
som finns inom organisationen.

Ett arbetsgivarvarumärke – vad erbjuder vi?
Medarbetarnas bild av Finspångs kommun som arbetsplats är en central del
att ta hänsyn till i fråga om hur organisationen lyckas förmedla sig själva
externt till potentiella medarbetare. Om relationen mellan den interna synen
av existerande medarbetare och vad som kommuniceras ut externt inte
stämmer överens, skapar det en motsägelsefull bild av arbetsgivaren. En
sådan bild kan leda till konsekvenser i konkurrensen om önskade
målgrupper, samt i arbetet mot att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Marknadsföring av Finspångs kommun som
arbetsgivare
Finspångs kommun ska marknadsföras i olika kanaler på ett lockande och
ärligt sätt. Vi ska visa upp en genuin bild av våra verksamheter där våra
medarbetare är våra främsta ambassadörer. Detta för att potentiella
medarbetare ska ha realistiska förväntningar på kommunen som
arbetsgivare.

Fokus på målgrupper som är svårt att rekrytera
Vi är verksamma inom områden där det råder kompetensbrist. Av den
anledningen lägger vi extra fokus på att marknadsföra oss mot de
grupperna.

Finspångs kommuns webbplats och
kommunikationskanaler
Vårt intranät och externa webbplats är moderna plattformar som möjliggör
relevant och lättillgänglig information och kommunikation.
Intranätet utgör en portal för många av kommunens webbaserade
verksamhetssystem. Det är personifierat vilket innebär att varje medarbetare
har ett anpassat nyhetsflöde utifrån verksamhet och tjänst.
Intranätet är en samarbetsplattform som möjliggör engagemang och
samverkan över avdelningsgränser.
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Kommunens olika kommunikationskanaler används utifrån sina specifika
förutsättningar och målgrupper. Budskap anpassas utifrån målgrupp och
kanal i samråd med kommunikationsavdelningen.
Kommunen utvecklar och följer kontinuerligt upp olika koncept för att
bygga arbetsgivarvarumärket och hantera rekrytering via digitala kanaler.
Ett exempel är konceptet med ”veckans instagrammare” som snabbt har
blivit populärt bland anställda och externa intressenter.

Karriärvägar
Vi ska vara en utvecklande och stimulerande organisation där medarbetare
kan söka olika karriärvägar i hela organisationen. Vi tydliggör befintliga
karriärvägar och tar fram förslag på nya karriärvägar som inte varit synliga
tidigare.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som utvärderas och
revideras varje år. Utifrån varje verksamhet och medarbetares
kompetensutvecklingsbehov utvecklas en plan för vilka insatser som behövs
för att medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt
arbete på ett fullgott sätt. På vår jobb- och karriärsida finns all information
som behövs om karriärvägar.

Handlingsplan och uppföljning
Strategin kompletteras med en handlingsplan. Denna innehåller konkreta
aktiviteter som ska genomföras under åren 2020–2021, samt uppföljning av
dessa.
Handlingsplanen förankras i kommunledningsgruppen och fastställs av HRchef. Handlingsplanen anger ansvar, tidsplan, kostnader och effektmål för
de olika aktiviteterna.
Handlingsplanen kan vara föremål för justeringar och kompletteringar som
kan ske löpande under åren för strategins genomförande.
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