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2021-§ 5 
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2021-§ 6 
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2021-§ 1 
 
Fastställande av föredragningslistans innehåll 
Ordförande Hugo Andersson (C) föreslår att ärende ”Uppdrag till 
kommunstyrelsens uppföljningsgrupp utbildning att ta fram vision och 
viljeinriktning gällande gymnasieutbildningar” stjärnmärks och att beslut fattas 
på detta möte. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att ta beslut på detta möte i ärendet ”Uppdrag till kommunstyrelsens 

uppföljningsgrupp utbildning att ta fram vision och viljeinriktning 
gällande gymnasieutbildningar” 

2. Att fastställa föredragningslistans innehåll 
 
- - - - - 
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2021-§ 2   Dnr: KS.2020.0905 
 
Antagande av ny översiktsplan 2020 

Inledning 
År 2017 fick Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda en ny 
översiktsplan för Finspång. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och 
grundar sig i den aktualitetsprövning som förvaltningen genomförde 2015 och 
som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2016. I beslutet gjordes 
bedömningen att Finspångs kommuns översiktsplan (antagen 2011) ansågs vara 
fortsatt aktuell, men att det fanns områden som behövde utvecklas. Med det som 
utgångspunkt planerades två fördjupade översiktsplaner, en för Finspångs tätort 
och en för landsbygden.  
 
Beslutet reviderades i samband med att tillväxtmålet om 30´000 invånare till år 
2035 (Vision 30/35) togs i kommunfullmäktige samt att arbetet med att 
implementera Agenda 2030 i organisationen startade (KF 2017-§ 97 Dnr: 
KS.2016.0815) Miljö- och samhällsberedningens uppdrag förändrades till att 
arbeta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. De två ramar som arbetet 
utgått från är tillväxtmålet 30/35 och Agenda 2030. Översiktsplanens syfte är att 
skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som möjliggör 30´000 
invånare år 2035. 
 
Den nya översiktsplanen är helt digital vilket möjliggör interaktion mellan läsare, 
kartor och beskrivande texter. Översiktsplanen kommer att finnas publicerad via 
Finspångs kommuns webbplats, www.finspang.se alternativt via direktlänken 
www.finspang.se/op2020 
 
Inför antagandet finns översiktsplanen att läsa via https://ext-
gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d6
6f7841a42718 
 
Beskrivning av ärendet 
Den här översiktsplanen har arbetats fram i ett tätt samarbete mellan 
förtroendevalda i Miljö-och samhällsberedningen och Referensgrupp för 
Finspångs centrummiljö tillsammans med en tjänstemannagrupp, en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen har letts av en projektledare på Utvecklings- och 
Näringslivsavdelningen.  
  
I arbetsgruppen har funktioner från både Utvecklings- och 
Näringslivsavdelningen samt från samhällsplaneringsenheten deltagit. Utöver 
detta har andra kompetenser involverats i arbetet utifrån behov. I 
tjänstemannagruppen har följande funktioner deltagit under olika delar av 
processen: Utvecklingsstrateg översiktlig planering (projektledare), 

http://www.finspang.se/
http://www.finspang.se/op2020
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
https://ext-gisapp.finspang.se/portal/apps/MapSeries/index.html?appid=bc1eb4c70942475ca9d66f7841a42718
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Samhällsplaneringschef, Samhällsplanerare, Miljöstrateg samt Planarkitekt. En 
GIS-kompentens har funnits tätt knutet till arbetsgruppen. Under slutet av 2019 
och fram till det färdiga förslaget presenteras har arbetet genomförts av i 
huvudsak projektledaren och planarkitekt. 
  
En styrgrupp har kopplats till arbetsgruppen bestående av Samhällsbyggnadschef 
och Utvecklingschef sedan kommundirektör. Båda dessa har deltagit i delar av 
arbetet tillsammans med arbetsgrupp och förtroendevalda. 
  
Med start våren 2017 har båda grupperna med förtroendevalda träffats 
regelbundet tillsammans med arbetsgruppen för att skapa en gemensam syn på 
strategiskt viktiga frågor. Grupperna har träffats regelbundet fram till Miljö- och 
samhällsbredningens beslut att skicka förslaget till översiktsplan för antagande. 
 
En ny översiktsplan som ska skapa möjligheter för tillväxtmålet kräver ett brett 
förankringsarbete. Det har skett genom många och breda dialoger inom 
förvaltningen, med tjänstemän från kommunens bolag samt mellan förtroende-
valda i Miljö- och samhällsbredningen, centrumgruppen och bolagsstyrelser. Det 
stora fokuset har legat på olika former av medborgardialoger. 
 
För att tillgängliggöra översiktsplanen och för att fortsätta det påbörjade arbetet 
med en digital samhällsbyggnadsprocess bestämdes att översiktsplanen från och 
med samrådet skulle presenteras i ett helt digitalt format. Syftet har varit att nå 
fler och skapa en större kännedom om samhällsplaneringen om fler kan ta del av 
materialet var som helst. Ett digitalt format möjliggör också en interaktion 
mellan kartor och text, samt tillgänglig information i kartlager. 
 
Under det långa arbetet med att ta fram en ny översiktsplan så har många nya 
planeringsunderlag sammanställts. Dessa är underlag för ställningstaganden i 
översiktsplanen. De nya planeringsunderlagen återfinns under flik 10 i 
översiktsplanen. 
 
Planeringsunderlag framtagna under arbetet 
Under arbetet med översiktsplanen har flera nya planeringsunderlag arbetats 
fram och godkänts av Miljö- och samhällsbredningen i en löpande process. 
Dessa dokument är: 

• Serviceplan, Planeringsunderlag för kommersiell service i 
Finspång (2019-12-16) 

• Strategi för Jordbruksmark, Planeringsunderlag för 
översiktsplan 2020 (2019-11-06) 

• Transportinfrastruktur, Planeringsunderlag för översiktsplan 
2020 (2020) 

• Landsbygdsutveckling i strandnära läge, Planeringsunderlag för 
översiktsplan 2020 (2019-11-06) 
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• Planeringsförutsättning Finspång 2017, Planeringsunderlag till 
Översiktsplan 2020 (2017)  

• Planeringsförutsättning landsbygd och orter 2017, 
Planeringsunderlag till Översiktsplan 2020 (2017) 

 
Planeringsunderlag att upphäva 
Under arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har flera äldre planer och 
strategier bedömts inte längre vara relevanta. De frågorna hanteras numer i 
översiktsplanen och de aktuella dokumenten föreslås därför upphävas i beslutet 
om att anta översiktsplanen. Dessa är: 

• Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  
• Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport från 

Ramböll, 2014-05-27)  
• Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 
• Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 
• Trafikplan för Finspångs tätort (2012) 

 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Parallellt med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har en konsult arbetat 
med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den är en del av 
översiktsplanen och pekar på behov av kommande arbete och utredningar. Då 
arbetet löpt parallellt med översiktplaneprocessen har många delar av 
miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser arbetats in under arbetet med 
översiktsplanen. Det kvarstår dock arbete att göra i genomförandet av 
översiktsplanen under planperioden. 
 
Tidiga medborgardialoger  
Under senhösten 2017 påbörjades ett dialogarbete via digitala kanaler där 
intresserade har fått svara på korta enkla frågor om Finspångs utveckling. Det 
har även funnits möjligheter att anmäla intresse för deltagande i en e-panel. 
 
Under våren 2018 har nio utvecklingsdialoger genomförts i hela Finspång. Till 
dessa bjöds alla in som hade intresse av Finspångs utveckling. Tre stycken 
utvecklingsdialoger med fokus på Finspångstätort med omland, samt fem 
stycken i övriga Finspång. Utöver detta genomfördes en utvecklingsdialog med 
gymnasieelever. I dessa dialoger har både tjänstemän och förtroendevalda 
deltagit. Utvecklingsdialogerna har inletts med en presentation om tillväxtmålen 
om 30´000 invånare 2035 samt vad en översiktsplan är och varför det är viktigt 
att vara med och påverka. Den största delen av tiden har sedan avsatts till 
diskussion i grupper utifrån från en SWOT-modell med fokus på möjlig 
utveckling. Utvecklingsdialogerna har varit välbesökta och över 250 intresserade 
har deltagit, plus alla tjänstemän och förtroendevalda. 
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Resultaten från dialogerna har, i den mån det bedömts vara möjligt, arbetats in i 
översiktsplan 2020. 
 
Kommunikation, missiv samt sändlista 
Med utgångpunkt i det omfattade dialogarbete som genomförts innan och under 
arbetet med översiktsplanen arbetades en omfattande sändlista fram till samrådet. 
Utöver de lagstadgade instanser som ska få möjlighet att yttra sig togs en lista på 
företagare, föreningar och andra intressenter fram och namngavs i sändlistan. I 
sändlistan angavs även ” Markägare som berörs av planförslaget”. Finspångs 
kommun har valt att inte publicera personuppgifter avseende enskilda markägare 
i sändlistan främst på grund av integritetsskyddet.  
 
Den dagen samrådet, respektive granskningen, startade mejlades missiv, 
miljökonsekvensbeskrivning, länkar till översiktsplanen samt under 
granskningen även samrådssammanställningen till de på sändlistan. Innan 
granskningen påbörjades, den 11 maj 2020,  meddelade även Finspångs kommun 
Länsstyrelsen samt Region Östergötland att granskningen skulle ske samt att den 
skulle anslås den 8 juni 2020.  
 
Listan på aktuella markägare togs först fram innan samrådet. Det gjordes en 
sammanställning över de markägare (fastighetsägare) som bedömdes beröras i 
hög grad av det nya förslaget till översiktsplan. Fastighetsägare med mark-
innehav större än 5 hektar som föreslogs bli nya utvecklingsområden samt 
samtliga fastighetsägare till förtätningar i tätorten fick brev hemskickade. Även 
större fastighetsägare i utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge fick brev, men inga brev skickades till ägare av villatomter.  
 
Finspångs kommun publicerade vid ett flertal tillfällen information om 
översiktsplanen i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och 
Fokus Finspång samt på såväl kommunens webbsida (finspang.se) som på 
Facebook och Instagram. Detta gjordes för att nå så många som möjligt, utöver 
de berörda markägarna och den omfattande sändlistan, med informationen om att 
översiktsplanen var på samråd. Finspångs kommun anordnade även 5 välbesökta 
drop-in tillfällen för allmänheten. 
 
Under granskningen skickade Finspångs kommun vykort, dels till de mark- eller 
fastighetsägare som framgick av ovanstående lista, dels även till fastighetsägare 
till nya föreslagna verksamhetsområden. Det vill säga till fastighetsägare med 
markinnehav större än 5 hektar vars mark bedömes påverkas av förslaget. Inga 
vykort skickades till villatomtägare. Utöver detta anslogs granskningen på 
kommunens digitala anslagstavla. Därutöver annonserades information i 
Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms-Kuriren och Fokus Finspång 
två gånger. Informationen publicerades också på Facebook och på kommunens 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 9 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

webbsida (finspang.se). Under granskningen erbjöds också två drop-in tillfällen 
samt två digitala tillfällen för allmänheten. 
 
Under både samråd och granskning har allt material funnits tillgängligt via 
www.finspang.se/op2020 . Projektledaren tillsammans med förtroendevalda och 
andra tjänstemän har svarat på frågor samt träffat de som så önskat. 
 
Samråd januari- april 2019  
Samrådet för ny översiktsplan pågick från den 21 januari 2019 till den 17 april 
2019.  
 
Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 
andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 
möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 
mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 
mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 
 
Totalt har yttranden inkommit fördelat på följande sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 
• 5 kommuner 
• 10 Kommunkoncernen och politiska partier 
• 6 näringslivet 
• 11 föreningar 
• 40 privatpersoner 

  
Under samrådstiden så kungjordes samrådet genom annonseringar i 
dagstidningar, i en lokaltidning, på Finspångs kommuns hemsida samt via 
sociala medier. 
 
Samrådshandlingen har gått att läsa och interagera med via 
www.finspang.se/op2020 Samrådshandlingen har varit helt digital där kartor och 
texter interagerar med varandra.  
 
Under samrådstiden erbjöds fem drop-in tillfällen öppna för alla som hade frågor 
kring förslaget till översiktsplan eller kring den digitala plattformen. Totalt kom 
drygt 75 personer till dessa tillfällen som bemannades av både förtroendevalda 
och tjänstemän. Under samrådstiden har även tjänstemännen deltagit i flertalet 
möten och informationsträffar om översiktsplanen. 
 
För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 
se Samrådssammanställning. 
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Medborgardialog grönstruktur 
Finspångs kommun genomförde en digital medborgardialog om grönområden 
under perioden december 2019 till februari 2020. Syfte med dialogen var att få 
mer kunskap om hur olika grönområden används. Enkäten marknadsfördes via 
Finspångs kommuns webbplats och officiella Facebook-konto. Enkäten 
besvarades av 145 personer varav fler är kvinnor än män. De flesta grönområden 
ligger inom 0 – 1000 meter från bostaden och de flesta tar sig till grönområdet 
till fots. 
 
Resultaten av dialogen har arbetets in i en grönstruktur i översiktsplanen. 
 
Granskning juni-september 2020 
Översiktsplanen för Finspångs kommun har varit utställd för granskning under 
tiden 8 juni 2020 till 14 september 2020. 
 
Under denna tid har invånare, markägare, länsstyrelse och berörda myndigheter, 
andra kommuner, näringsliv, föreningslivet samt andra intresserade getts 
möjlighet att inkomma med synpunkter. Synpunkterna har lämnats skriftligen, 
mestadels via en web-enkät som fanns i fliksystemet i översiktsplanen eller via 
mejl till Finspångs kommuns allmänna mejllåda. 
 
Totalt har 49 personer/instanser lämnat synpunkter, dessa fördelats på följande 
sätt: 

• Länsstyrelse samt Region Östergötland 
• 4 kommuner 
• 4 Kommunkoncernen och politiska partier 
• 9 näringslivet 
• 8 föreningar 
• 22 privatpersoner 

 
Granskningshandlingen har gått att läsa och interagera med via 
www.finspang.se/op2020. Granskningshandlingen har varit helt digital där kartor 
och texter interagerar med varandra.  
 
Granskningen har anslagits på Finspångs kommuns digitala anslagstavla. 
Annonsering har skett i Norrköpings Tidningar, Folkbladet, Katrineholms 
Kuriren, Fokus Finspång samt på Finspångs kommuns hemsida och sociala 
medier. Utöver detta har en omfattande sändlista sammanställts och samtliga 
mottagare på denna har fått mejl med information, missiv samt länk till 
samrådshandlingen. Vidare har större markägare som direkt berörs av 
översiktsplanen fått vykort hemskickade med information om samrådet.  I dessa 
utskick och annonser har även inbjudan till de två drop-in tillfällena och de två 
TEAMS-mötena funnits.  
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Det mindre antalet deltagande på träffarna under granskningen relativt samrådet 
kan möjligen förklaras med de restriktioner och förändrade umgängesnormer på 
grund av Covid-19. Under granskningstiden har tjänstemännen deltagit i möten 
och informationsträffar om översiktsplanen. 
 
För en fullständig redovisning av yttranden samt svar från Finspångs kommun, 
se Granskningsutlåtande. 
 
Kartlager 
Översiktsplanen består av både text och karta. I kartan redovisas de anspråk på 
mark- och vattenområden som bedöms behövas för att nå tillväxtmålet på 30 000 
invånare till år 2035. 
 
Kartlager under Användning och Riksintresse avses fastställas. Under 
Planeringsunderlag avses lager för kulturmiljöprogrammet, förorenade områden 
– kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso fastställas. Övriga 
kartlager som finns under Planeringsunderlag kommer att vara levande underlag 
som kommer att uppdateras allt eftersom. Se bilaga för detaljer. 
 
Sammanfattning 
Översiktsplan 2020 bedöms skapa goda förutsättningar för att nå tillväxtmålen 
om 30´000 invånare år 2035. Översiktsplanen förhåller sig till Finspångs 
kommuns styrmodell baserad på Agenda 2030 och den föreslagna mark-
användningen kan ske på ett hållbart sätt. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen visar på små konsekvenser för miljön och i flera 
fall förbättringar då utvecklingen av Finspång möjliggör ett omhändertagande av 
kända risker och exempelvis föroreningar i ett tidigt skede. 
 
Relevanta beslut och ärendenummer 
KF 2016-§ 146 Dnr: KS.2016.0815, Beslut om uppdrag till Miljö- och 
samhällsberedningen att ta fram fördjupad översiktsplan med fokus landsbygd. 
 
KF 2017-§ 97 Dnr: KS.2016.0815, ändring av uppdrag från kommunfullmäktige 
till Miljö- och samhällsberedningen. 
 
Miljö- och samhällsberedningen, 18-12-18, Dnr: KS.2018.1318 beslut samråd 
för Översiktsplan 2020. 
 
Miljö- och samhällsberedningen, 20-05-26, Dnr: KS.2020.0555 beslut 
granskning för Översiktsplan 2020, inklusive godkännande av 
Samrådssammanställning daterad 20-05-26. 
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Miljö- och samhällsberedningen, 20-10-27, Dnr KS.2020.0905 beslut förslag till 
antagande av Översiktsplan 2020, inklusive Samrådssammanställning daterad 
20-05-26, granskningsutlåtande daterad 20-10-27, Miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 20-04-29 samt kartunderlag, lagerlista. 
 
Yrkanden  
Hugo Andersson (C), med instämmande av Inge Jacobsson (M), yrkar bifall till 
miljö- och samhällsplaneringens förslag till beslut. 
Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
”Att följande synpunkter beaktas: SD tycker att materialet är pedagogiskt och 
lättöverskådligt, med ett bra och utförligt kartmaterial. Vi har dock en del 
synpunkter med potential att förändra slutprodukten till det bättre! Materialet är 
en aning motsägelsefullt i den del som pekar ut markanvändningen. Det 
poängteras att jordbruksmark i så hög utsträckning som möjligt skall bevaras 
samtidigt som en stor del av de utpekade utvecklingsområdena och 
verksamhetsområdena just tar hela eller delar av värdefull jordbruksmark i 
anspråk.  
En bättre analys och resonemang om bevarande värdet av jordbruksmark vore 
önskvärd. Vi menar även att det fortfarande är en aning för stora områden som 
planläggs, samt att SCB:s och Länsstyrelsens yttrande och prognoser från 
Boverket gällande befolkningsutveckling och nödvändigt bostadsbyggande ej har 
beaktats i den utsträckning vi tycker vore önskvärt, något vi påpekat tidigare i 
bostadsförsörjningsprogrammet. Det är också vår övertygelse att det är direkt 
kontraproduktivt att peka ut prioriterade områden i ÖP:n då detta riskerar att 
vissa orter hamnar i bakvattnet, och kanske i förlängningen riskerar att förlora 
tex kollektivtrafik. Vi menar att hela kommunen skall ses som en helhet och att 
det är viktigt att man skall kunna bo och också verka på alla orter i kommunen. 
ÖP:n bör ej heller peka ut reserverad mark för storskalig vindkraftutbyggnad, då 
en eventuell utbyggnad enligt vår mening kommer att förstöra naturvärden samt 
medföra ekonomiska förluster och försämra livskvalitén för kringboende. 
 
En annan invändning vi har är att bilen sätts i ett slags motsatsförhållande till 
cykel, gång och kollektivtrafik. Vi menar att alla trafikformer i stället behöver 
komplettera varandra för ett fungerande samhälle, och att ingen trafikform bör 
sättas före någon annan. Bilen är särskilt viktig för landsortsbefolkningen, men 
kommer även att vara viktig för invånare boendes i tätorten. Det är därför av stor 
vikt att nuvarande korttidsparkering i de centrala delarna av Finspång tätort ej 
försvåras genom att de avgiftsbeläggs eller helt tas bort. Särskilt med tanke på 
Agendans totala brist på ekonomisk problemanalys samt dess saknad av metoder 
för att nå alla dess myriader av mål. Risken är klart överhängande att denna 
sammankoppling kommer att skapa förvirring i styrning och planläggning. På 
detta läggs även den likaledes hårt politiserade Visionen med målet att öka 
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befolkningen med 40% fram till 2035 med allt vad det kommer att innebära för 
Finspångs ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 
En positiv aspekt av granskningsunderlaget till den kommande ÖP:n är ändå att 
den på ett relativt pedagogiskt sätt visar hur kommunens vänsterliberala styre vill 
omdana och i grunden förändra, nedmontera och splittra det välfärdssamhälle vi 
endast för något decennium sedan tog för givet.” 
 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss och finner att det inte finns 
någon majoritet för detta förslag, så det faller. 
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut kvar, miljö- 
och samhällsplanerings förslag, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta Översiktsplan 2020, Framtid Finspång, med 
samrådssammanställning 20-05-26, granskningsutlåtande 20-10-27, 
miljökonsekvensbeskrivning 20-04-29 samt skriftliga planeringsunderlag 
framtagna i arbetet.  

2. Att fastställa kartlager för Användning och Riksintresse samt följande 
kartlager under Planeringsunderlag: kulturmiljöprogrammet, förorenade 
områden – kommunens prioritering samt påverkansområde Seveso 
fastställas. 

3. Att upphäva Översiktsplan 2011, Framtiden finns i Finspång med 
tillhörande handlingar. 

4. Att upphäva Landsbygdsprogram för Finspångs kommun (2003)  
5. Att upphäva Parkeringsstrategi för Finspångs centrum (Konsultrapport 

från Ramböll, 2014-05-27)  
6. Att upphäva Trafik för en attraktiv kommun - trafikstrategi för Finspångs 

kommun (2009) 
7. Att upphäva Tryggt, tillgängligt och trafiksäkert - program för gång- och 

cykelstaden Finspång (2009) 
8. Att upphäva Trafikplan för Finspångs tätort (2012)  

Reservation 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss. 
- - - - - 
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2021-§ 3   Dnr: KS.2020.1046 
 
Förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet 

Beskrivning av ärendet 
En arbetsgrupp från huvudmannen samt skolledning gymnasieskolan har arbetat 
med översyn förändrat programutbud vid Bergska gymnasiet. Arbetsgruppen har 
identifierat behov av att utveckla utbudet av gymnasieprogram i syfte att öka 
attraktiviteten samt skapa förutsättningar för en ekonomi i balans i enlighet med 
det prioriterade uppdrag som finns. 
För att utveckla attraktiviteten vid Bergska gymnasiet har skolan utvecklat 
ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Vidare har skolan infört global 
profil på samhällsprogrammet. Skolan är en EPAS-certifierad 
(Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram) skola samt en FN-certifierad 
skola. Slutligen deltager skolan även i ett ERASMUS-projekt (EU:s program för 
utbildning).  
Barn-och fritidsprogrammet samt Handel-och administrationsprogrammet har 
god sökbild, med potential att utöka antalet platser. Bergska gymnasiet avser att 
utöka platser inför 2021 samt organisera programmen skolförlagt år 1–2 och 
därefter övergå till lärling år 3. 
Översyn Finspångs skolstruktur beskriver en ambition av att samlokalisera 
Bergska Bildningen och Bergska Bergska i lokaler på Ekmans väg, i syfte att 
skapa samordningsvinster, effektivt användande av kompetenser samt säkra 
adekvata lokaler. 
För att skapa en ekonomi i balans behöver vi också titta på vad som behöver 
förändras eller tas bort. Utifrån detta föreslås förändringar i programstruktur. 
Beslutet att Finspång ska ha lärlingsutbildning togs en gång i humanistiska 
nämnden, därför läggs ärendet om att ta bort lärlingsutbildning till 
kommunstyrelsen. 
Problembild 
Andel förstahandssökande elever till VVS-och fastighetsprogrammet är väldigt 
lågt. Vidare saknar Bergska gymnasiet utbildade och behöriga lärare samt 
adekvata lokaler för utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser 
begränsas av att få företag kan erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  
VVS-och fastighetsprogrammet har tagit emot en elev inom varje inriktning 
läsåret 2020/2021. Idag köper Bergska gymnasiet yrkeskurserna av en extern 
utbildningsanordnare i Katrineholm.  
Andel förstahandssökande elever till Fordons-och transportprogrammet är lågt. 
Från juli 2020 förändrades programmet med nya kurser, vilket medför att 
Bergska gymnasiet saknar utbildade och behöriga lärare samt adekvata lokaler 
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för utbildningen. Möjligheten att erbjuda praktikplatser begränsas av att få 
företag kan erbjuda praktikplatser av olika anledningar.  
Det finns bara en bilverkstad i Finspång som idag erbjuder kompetens att serva 
hybrid/elbilar. 
Fordons-och transportprogrammet har tagit emot 4 elever läsåret 2020/2021 med 
inriktning personbil.  
Inriktning Fordon-och transportprogrammet kommer att fortsätta erbjudas som 
studieväg inom yrkesintroduktion. 
Inom det regionala samverkansområdet finns det idag en gymnasieskola som 
erbjuder VVS-och fastighetsprogrammet samt Fordons-och transportprogrammet 
inom rimligt pendlingsavstånd. 
Ekonomi 
Ekonomisk beräkning vid ett scenario där hela förändringen är genomförd och 
där Bergska gymnasiet tagit in totalt 13 elever fler på Barn- och 
fritidsprogrammet samt Handel- och administrationsprogrammet. Fyra elever 
väljer att studera externt mot Fordons- och transportprogrammet samt två elever 
väljer VVS-och fastighetsprogrammet. Detta ger då en nettoökning med 7 elever 
per årskurs för Bergska gymnasiet. 
Bergska gymnasiet behöver inte köpa externa kurser för ca 250 000 kr per läsår 
för fordons- och VVS-eleverna. 
De sex platser som blir tomma ersätts med elever i Barn- och fritidsprogrammet 
samt Handel- och administrationsprogrammet, denna förändring blir 
kostnadsneutral. 
Nettoökningen med sju elever till Barn- och fritidsprogrammet samt Handel- och 
administrationsprogrammet ger verksamheten ytterligare ca 800 000 kr i 
elevpeng. Denna utökning inryms i befintlig organisation. Verksamheten räknar 
med ökade kostnader för lunch och läromedel med ca 150 000 kr. 
För Bergska gymnasiet skulle det medföra en ekonomisk nettoeffekt på ca 900 
000 kr (800 000 kr elevpeng + 250 000 kr minskad kostnad externa kurser - 
150 000 kr ökad rörliga kostnader) 
Yrkanden 
Stefan Carlsson (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med 
motiveringen:  
”Att i nuläget ta bort program vid Bergska gymnasiet, mitt under sökperioden 
och innan uppföljningsgruppen utfört sitt arbete om gymnasieskolan, anser vi 
vara ogenomtänkt och fel.” 
Frida Granath (S), med instämmande av Hugo Andersson (C), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 16 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) yrkar bifall till Stefan Carlssons (V) 
yrkande att avslå förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Frida Granaths (S) 
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att upphöra att erbjuda lärlingsutbildning mot Fordon- och 

transportprogrammet, inriktning personbil samt VVS-och 
fastighetsprogrammet, inriktning fastighet och VVS vid Bergska 
gymnasiet. 

Reservation 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Stefan Carlssons (V) yrkande. 
- - - - - 
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2021-§ 4   Dnr: KS.2020.1210 
 
Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av 
kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 
Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och 
rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 
En riskbedömning görs utifrån externa risker, interna risker och 
verksamhetsrisker. Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att 
motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. 
Internkontrollplan 2021 
Inför 2021 års internkontrollplan har alla sektorer gjort en översyn av risker och 
kontroller i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar.  
Planen bygger som tidigare år på väsentlighets- och riskanalys, samt på de 
kritiska områden som löpande identifieras i verksamheten. En del 
kontrollmoment rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa 
kontrollmoment berör i första hand administrativa eller ekonomiska 
rutiner/processer. Centrala politiska uppdrag som rör budget strategisk plan samt 
verksamhetens utveckling i övrigt ska däremot rapporteras till kommunstyrelsen. 
Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och tillämpningsanvisningar, 
alltid rapporteras till kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa internkontrollplanen för 2021 

- - - - - 
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2021-§ 5   Dnr: KS.2020.0461 
 
Bygg- och miljönämndens taxa för bygglov enligt plan- och 
bygglagen 

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden föreslår en övergång till ny konstruktion av taxa för 
bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL). Målet är en taxa som är långsiktigt 
hållbar, lätt att förstå och arbeta med samt bättre överensstämmer med faktiskt 
nerlagd tid. 

Syftet med en taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet inom PBL är att 
kommunen ska få ersättning för sina kostnader i samband med sin myndighets-
utövning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. Avgifterna tas ut med 
stöd av plan- och bygglagen (2010:900) och kommunallagen (2017:725). Enligt 
12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap. 8 § inte vara en högre avgift än den 
genomsnittliga kostnaden för den typ av besked, beslut eller handläggning som 
avgiften avser. 

Nu gällande PBL-taxa, Kf § 16 2012-01-25, är baserad på Sveriges kommuner 
och regioners (SKR) underlag för konstruktion av taxa från 2011. Den är 
formelbaserad och utgår från area. Under 2014 gjorde SKR en större 
omarbetning av underlaget för PBL-taxa med syfte att få ett tydligare och mer 
transparent material. Avgifterna i det nya underlaget beräknas så att de motsvarar 
den genomsnittliga kostnaden för varje ärendetyp. 

I den nuvarande taxan har den sökande svårt att förutsäga eller beräkna sina 
kostnader i det enskilda ärendet och den är därför inte användarvänlig. Beräkning 
av avgiften görs i varje enskilt ärende vilket innebär ett extra arbetsmoment. 

Den nya taxans konstruktion är tydlig, lättanvänd och består av en ”fast prislista” 
och är därför mer medborgar- och företagsvänlig. Varje ärendetyp bär sin egen 
kostnad och är beräknad med genomsnittlig tidsåtgång multiplicerat med 
handläggningskostnad per timme.  

Den nya taxan innebär en viss tidsbesparing, eftersom det inte sker någon 
beräkning i det enskilda ärendet, vilket frigör tid som kan läggas på nämndens 
kärnverksamhet. I och med att varje ärendetyp bär sin egen kostnad blir den nya 
taxan mer rättvis. Analys av nuvarande taxa visar att det finns risk för att stora 
ärenden delvis bekostar små ärenden och att vissa ärendetyper är 
underfinansierade.  

Utifrån nya modellen kommer vissa ärendetyper med låg avgift att få en relativt 
stor procentuell höjning. Exempelvis kommer småhusägare att få en ökad avgift 
för anmälningsärenden avseende tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av 
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komplementbostadshus/ komplementbyggnader. Lovavgiften för nybyggnation 
av bostadshus ökar något för mindre hus, men är likvärdig för större hus. 
Avgiften för förhandsbesked, som är en lokaliseringsprövning av nya tomter, får 
en stor höjning. När det gäller andra typer av ärenden som exempelvis 
nybyggnation eller tillbyggnader inom industri/kontor/handel kommer dessa 
ärenden ofta få en lägre lovavgift.  

De beräknade avgifterna har även jämförts med sex närliggande eller liknande 
kommuner som använder sig av samma taxekonstruktion. Handläggningskostnad 
per timme variera mellan 960 - 1 250 kr för år 2020. Finspångs handläggnings-
kostnad per timme är beräknad till 1 040 kr och avser år 2021. Avgiftsnivån för 
Finspång ligger för de flesta ärendetyper i det mellersta eller nedre intervallet.  

Taxan kommer följas upp löpande utifrån genomsnittlig handläggningstid och 
vid behov föreslås justeras. Erfarenheter beträffande faktisk tid för handläggning 
och beräknad tid i taxan kommer att stämmas av. Faktorer som kan påverka 
tidsåtgången är bland annat effektivisering med högre grad av digitalisering och 
automatisering men även regeländringar. 
 
En bedömning av ekonomiska konsekvenser avseende bygg- och miljöenhetens 
intäkter för avgifter enligt PBL har gjorts. Analys har utförts genom en 
jämförelse av intäktsutfallet mellan nuvarande taxa och förslag till ny taxa 
utifrån ärendeflödet under första kvartalet 2020. Analysen visar att det nya 
taxeförslaget hade gett ett något högre utfall. Det nya förslaget till taxa gör även 
bygg- och miljöenheten mindre sårbar ekonomiskt då varje ärendetyp kan 
finansiera sig självt. 
 

Yrkanden 
Kai Hallgren (SD), med instämmande av Torgny Maurer (SD), yrkar att ärendet 
återremitteras med följande motivering: 
”Att förvaltningen får i uppdrag en återkomma med ett omarbetat förslag där 
hänsyn tas till följande: 
SKRs modell för att öka kostnaderna för byggtaxorna blir orimligt höga. 
Förslag A 
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Teoretiskt kan man hitta på och räkna fram mängder av aktiviteter för att hitta 
timmar. 
För att modellen skall bli relevant måste SKR bevisa timmarna från en tidsstudie 
typ (Metod/Tid/Mätning) MTM. Där även förvaltningarnas organisation i landet 
är likvärdig och personalens arbetssituation kan likställas med en norm tex tid 
för varje ärende. 
Idag motsvarar arbetsinsatsen ca.18 tim. för A.1.1, och är en standard aktivitet. I 
den nya modellens uträkning har man inte tagit hänsyn till effektivitetsfaktorerna 
(förenklingar) samt alla nya verktyg som implementerats för att minska 
arbetstiden, IT etc. Saknar även lagen om ”Lika principen”. Här missgynnas 
återigen landsbygden.” 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss och finner att det inte finns 
någon majoritet för detta förslag, så det faller. 
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut kvar, 
förvaltningens förslag, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta taxa för bygglov inom PBL-området 
2. Att taxan börjar gälla från och med 2021-03-01 

 
Reservation 
Kai Hallgren och Torgny Maurer (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kai Hallgrens (SD) yrkande om återremiss. 
- - - - - 
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2021-§ 6   Dnr: KS.2019.0895 
 
Rapportering av prioriterat uppdrag att ta fram förslag till 
riktlinjer för en CO2 fond - förslag till klimatväxlingssystem 
Beskrivning av ärendet 
Transporter står för en stor del av Sveriges växthusgasutsläpp. Kommunens 
registrerade resor i tjänst, inklusive drivmedelsförbrukning, orsakade år 2018 ett 
utsläpp om ca 525 ton koldioxid och år 2019 ett utsläpp om ca 550 ton. 
Kommunen har skrivit på Östgötautmaningen, en överenskommelse mellan 
Östergötlands kommuner att arbeta för att uppnå fossilbränslefria transporter 
senast 2030.   
Finspångs kommun har även egna mål gällande transporter och fossilfrihet. År 
2015 antog Finspångs kommun ett mål att inga fossila drivmedel ska användas i 
koncernens ägda och leasade fordon senast från 2025. För 
kommunorganisationens fordon finns ytterligare ett mål, att senast 2020 använda 
20 % mindre energi än 2008. Målet avser energimängden i inköpt drivmedel för 
transporter. Att uppnå en fossilbränslefri fordonsflotta i kommunens regi är en 
stor utmaning och 2019 låg den fossilfria drivmedel för enbart 8 % (i 
energianvändning) och energianvändningen hade minskat med bara drygt 5 %.  
 
Riktlinjer för resor och fordon antogs 2018 och har utgångspunkt i kommunens 
energiplan. Syftet med riktlinjerna är att bidra till omställningen samt minska 
antal körda km med bil (kommunens, leasade och privata) genom att öka andelen 
resor med kollektivtrafik och cykel. Flygresor ska ske enbart i undantagsfall och 
vid långa resor.  
 
För att skynda omställningen till fossilbränslefrihet beslutade kommunstyrelsen 
om ett prioriterat uppdrag att ta fram ett förslag till koldioxidfond. En 
koldioxidfond är en pott som betalas in till för koldioxidutsläpp orsakad i 
samband med resor i tjänst. Ett förslag till ett klimatväxlingssystem presenteras 
nedan. Att klimatväxla tjänsteresor innebär att det läggs en avgift på de 
tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle och orsakar koldioxidutsläpp 
(koldioxidavgift). Medel samlas sedan i en koldioxidpott som sedan investeras i 
klimatprojekt inom den bidragande sektor.  
 
Förvaltningen förslår att en koldioxidpott används för redovisning av dessa 
medel istället för en koldioxidfond. En koldioxidpott ett enkelt sätt att redovisa 
vad varje sektor har i sin redovisning, både vad som satts av till klimatpotten och 
kostnader för klimatsatsningar under innevarande år. En koldioxidfond däremot 
kräver extra beslut i kommunfullmäktige i de fall pengar ska överföras till 
nästkommande år. Beslutet innebär extra kostnader utöver fastställd budget 
vilket kan vara ett bekymmer i tider med budgetunderskott. Namnet 
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klimatväxlingssystem är det som används i de flesta organisationer som infört ett 
sådant system.  
 
Klimatväxlingssystem – ett system för att ta ut en koldioxidavgift och för 
fördelning av insamlade medel som finns i koldioxidfonden.  
Koldioxidavgift – avgiften som tas för resor som innebär koldioxidutsläpp 
Koldioxidpott – potten där avgiften för koldioxidutsläpp från resor samlas.  
 
Förslag till klimatväxlingssystem  

Omfattning 
Ett klimatväxlingssystem införs 2021 som omfattar  

• Drivmedelsförbrukning i kommunens ägda eller leasade fordon som 
orsakar utsläpp av koldioxid  

• Resor med egen bil i tjänst (inklusive gruppen politiker, och exklusive 
grupperna uppdragstagare, förvaltare, familjehem). 

• Flygresor    

Nivå 
Avgiftsnivån föreslås vara 1 kr/kg koldioxid vid införandet. Nivån höjs sedan 
vartannat år med 50 %. Nivån kommuniceras till verksamheter som en procent 
påslag på kostnaden. 

Administration och fördelning 
Följande föreslås för administration och fördelning. Klimatväxlingssystemet 
administreras centralt av kommunens hållbarhetsstrateg i samverkan med 
Ekonomi- och styrningsenheten. En rutin utarbetas för administration och 
fördelning.   
 
Administration 

- Koldioxidavgiften räknas om till en extra kostnad (i procent) för 
respektive drivmedel/reseslag. 

 
För koldioxidavgiften 

- Beräknas en gång per år efter årets slut och överförs till koldioxidpotten.  
 
För medel i koldioxidpotten 

- Öronmärks till bidragande sektor. 
- Betalas ut för åtgärder för att minska transportrelaterade koldioxidutsläpp 
- Medel från potten fördelas en gång om året efter att tillgänglig medel har 

räknats. Åtgärder prioriteras utifrån klimatnytta. Återstår medel i potten 
kan medel fördelas under resten av året. Sektorerna bör erbjudas stöd att 
hitta de mest effektiva åtgärder. 
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Yrkanden 
Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med 
följande motivering: 
”Drivmedel till kommunens fordon är redan i dag en stor utgift för tex 
hemtjänsten, bränsle som redan i dag är belagt med en hård och tung statlig 
miljöbeskattning. Även tjänsteresor med flyg inbegriper redan nu statliga 
miljö och klimat skatter. Att då föreslå en de facto intern beskattning av Co2 
utsläpp, dvs luft! är inte annat en ren och skär symbol och plakatpolitik, som inte 
på något sätt bidrar till de mål som kommunen säger sig vilja uppnå. Det nämns 
ej heller till vilka sk klimatprojekt som denna internskatt ska användas till i 
respektive sektor, vilket torde kunna leda till en godtycklighet. Om kommunen 
menar allvar med sin klimatalarmism kan man tycka att avgiften som ska tas ut 
skulle vara åtskilligt mycket högra samt ett program för att skyndsamt ersätta 
alla sina sk fosildrivna fordon påbörjas. 
Vi menar att förvaltningens förslag endast leder till överbyråkratisering samt 
ökade kommunala kostnader.” 
 
Hugo Andersson (C), med instämmande av Frida Granath (S), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hugo Anderssons (C) 
yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att införa ett klimatväxlingssystem med föreslagen utformning  
2. Att införandet sker från och med 1 februari 2021 
3. Att det prioriterade uppdraget gällande att ta fram förslag till riktlinjer för 

en CO2 fond är slutfört 
Reservation 
Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 
- - - - - 
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2021-§ 7   Dnr: KS.2020.0134 
 
Svar på medborgarförslag - ökad kapacitet för 
konstsnötillverkning på Grosvad 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Kurt Gustafsson om önskan att få 
kommunens hjälp med att lösa vattenproblematiken som finns runt 
konstsnötillverkningen.  
 
För att förbättra konstsnötillverkningen på Grosvad behöver tillgången på vatten 
förbättras och göras oberoende av kommunalt dricksvatten. Lösningen som 
föreslås är att anlägga en konstgjord damm med vatten från den närliggande sjön 
Gron samt en ny större pumpstation vid dammen.  
 
En av Grosvads fördelar är att anläggningen som helhet har en god potential och 
nyttjas idag som ett bra idrottskluster både under sommar- och vinterhalvåret. 
Skogen i området och dess möjligheter med elbelysta snöspår är en stor 
bidragande orsak till att anläggningen har många besökare vintertid.  
 
Ett bekymmer kring allt mer mildare vintrar är att konstsnöproduktionen behöver 
göras skyndsamt när väderförhållandena är gynnsamma då gradantalet behöver 
vara lågt vid tillverkningstillfället. Idag är det viss kapacitetsbrist i de ledningar 
som går till snökanonerna och effekten måste anpassas så att vattentrycket i 
närliggande bostäder inte påverkas negativt under snöproduktionen på Grosvad. 
 
Det finns inga tvivel om att vattendepåer i form av konstgjorda dammar är ett 
känt och beprövad metod för att maximera konstsnötillverkningen. I närområdet 
har Kimstad en liknande damm som nyttjas frekvent.  
 
I samtal med frågeställaren lyfter han likvärdighetsperspektivet och önskar 
likställa möjligheterna mellan snö och is. Där en allmänhet med många barn och 
ungdomar idag kan ta del av konstfrusen is på bandybanan och i ishallen med 
sina skridskor och önskar även se att samma förhållanden råder med 
allmänhetens åkning på skidor i snön. Att förutsättningarna idag är olika. 
 
Ekonomi 
Att anlägga en damm som skall nyttjas som vattendepå innebär en hel del 
förarbete för att utreda förutsättningarna för om det är möjligt på den aktuella 
platsen genom en geoteknisk markutredning. Detta innebär ekonomiska 
kostnader redan i projekteringsfasen. I Kimstad kapslades dammens underlag in i 
en stor gummiduk. Denna gummiduk kostar ca 200tkr på Grosvad där resultatet i 
markutredningen avgör om duk behövs eller ej.  
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Det krävs också investeringsmedel för att garantera säkerheten runt dammen när 
den är i bruk; framförallt vintertid när eventuell snö och is täcker vattenmassan. 
Förslagsställaren föreslår att stängsla in dammen. 
 
Den stora kostnadsmassan består av grävning och pump. Där pumpstationen med 
installation står för ca 1000tkr-1500tkr. 
 
Sammantaget kräver investeringen mellan 2mkr-2,5mkr där första steget skulle 
kunna vara en projektering och markutredning på ca 175tkr för att kunna 
specificera den slutgiltiga kostnadsmassan. 
 
Utifrån ovanstående kostnader är förvaltningens bedömning att investeringen 
inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Förvaltningen vill dock att 
förslaget tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla området som center för 
idrott, rekreation och friluftsliv. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 
- - - - - 
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2021-§ 8   Dnr: KS.2020.1154 
 
Deltagande och finnansering av projekt Hållbara servicenoder 
Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har fått förfrågan från Länsstyrelsen i Östergötland om vi 
vill ingå i ett nytt projekt under 2021 samt 2022.  
 
Syftet med projektet är enligt Länsstyrelsens projektbeskrivning att utveckla en 
samverkansmodell för landsbygden som stärker utbudet av orters kommersiella 
och offentliga service. Utgångspunkt i samverkansarbetet är frågor kopplat till 
betaltjänster som kommer att verka som det första verkliga fallen av 
samverkansarbete.  Det långsiktiga målet är att handlingskraftiga 
samverkansgrupper med lokala aktörer utvecklas i områdena och stärker 
områdenas service och i längden även attraktivitet. Målet med projektet är att 
förankra, testa och utveckla en samverkansmodell som säkrar realiserbara och 
långsiktigt hållbara servicenoder. 
 
Bakgrunden till projektet är att Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka 
tillgången till grundläggande betaltjänster i respektive län. I bevakningen ingår 
att bedöma tillgängligheten och tillgången till betaltjänster utifrån ett geografiskt 
och ett socialt perspektiv, så att samhällets behov tillgodoses. Det övergripande 
syftet med länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag är att alla i samhället ska ha 
tillgång till grundläggande betaltjänster. Invånarperspektivet är därför viktigt för 
att säkerställa en jämlik betaltjänstsituation i Östergötland. 
 
Genom att anta ett helhetsperspektiv kring betaltjänster och annan 
grundläggande service på orter med behov av att säkra tillgången till 
grundläggande betaltjänster kan Länsstyrelsen stärka de servicenoder som 
riskerar att försvagas. För att en långsiktighet ska uppnås är det viktigt att 
Länsstyrelsen utgår från lokala behov och förutsättningar, samt att de lyfter fram 
den lokala viljan att samverka för att gemensamt komma fram till lösningar som 
säkerhetsställer ett grundläggande utbudet av service.  
  
Kansli- och utvecklingsavdelning samordnar utvecklings- och landsbygdsfrågor i 
Finspång. Syftet med projektet ligger väl i linje med det förslag till ny 
översiktsplan som finns för antagande 2021. Finspångs kommun har i dialog 
med Länsstyrelsen valt att arbeta med Rejmyre som prioriterad ort. COOP 
Rejmyre har tillfrågats om intresse att delta i projekt och de har svarat ja.  
 
COOPs intresse bedöms vara en viktigt faktor för kommunens deltagande i 
projektet. 
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Kansli- och utvecklingsavdelningen föreslår med ovanstående som bakgrund 
medverkan i projektet och äskar finansiering för genomförandet. Finansieringen 
är 10 000 kr per år, totalt 20 000 kr för åren 2021 samt 2022.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att Finspångs kommun ska ingå i projektet 

2. Att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel för oförutsedda 
behov 

3. Att finnanseringen uppgår till totalt 20 000 kr för åren 2021 samt 2022 

- - - - - 
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2021-§ 9   Dnr: KS.2020.0004 
 
Riskkontroll pensionsplaceringar november 2020 

Beskrivning av ärendet 
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 november: 
Aktiemarknaderna utvecklades mycket starkt under november jämfört med de 
sista veckorna i oktober. Marknaden reagerade positivt till utgången i det 
amerikanska valet, att det är nyheter på vaccinfronten samt att det finns 
förväntningar om en återhämtning. Stockholmsbörsen steg med 11,4% under 
månaden.  
Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 20%, en ökning mot oktober (14%). 
Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till ca 66 
mnkr, en ökning med 1,3%. 
 
Förändringar i portföljen: 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  
 
Under november månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 
9% till 10% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund. Köp och 
försäljningar som skett under månaden: 
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Fördelning av portföljen i slutet av november: 
 

 
Resultat och prognospåverkan under året: 
Som följd av coronapandemin och en osäker aktiemarknad har kommunen under 
våren säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen aktier och istället 
placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna har inneburit negativa 
resultatposter med 2,4 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 
och har utgjort en stor osäkerhetspost i kommunens löpande prognosarbete och 
skapar stora variationer i resultatet.   
 
Vid november månads utgång visar portföljen en negativ värdeutveckling med   -
1,8 mnkr sedan årsskiftet. Värderingen av pensionsportföljen per den siste 
december kommer att påverka finansenhetens resultat ytterligare och skapar 
osäkerhet i prognosarbetet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar november 

2020 

- - - - - 
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2021-§ 10   Dnr: KS.2020.0007 
 
Skuldförvaltarrapport november 2020 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  
 
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  
 
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 
följas upp.  
 
Händelser under november månad 
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för november 2020. Den 
genomsnittliga räntan har sänkts ytterligare jämfört med föregående månad och 
uppgår till 1,56% (1,58%).   
 
Inga övriga förändringar har skett under månaden. Internbanken har per den siste 
november fortsatt krediter med rörlig ränta om 540,5 mnkr av totalt 1 041,1 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 cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 
volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 
utgången av november var värdet 1,87 år. 
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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 november uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 19,8% och 
inom 1-2 år är måttet 32,2%.  Ett annat mått för finansieringsrisk är den 
volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående 
löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna 
återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,23 
år.   
 
Resultat- och prognospåverkan: 
För kommunens finansenhet innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre 
räntekostnader än budgeterat.  De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-
månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och 
konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för 
vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen 
baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i 
internbanken påverkas även resultatet för finansenheten. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering skuldförvaltarrapport november 2020 

 
- - - - - 
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2021-§ 11   Dnr: KS.2020.1221 
 
Månadsrapport internkontroll sektor utbildning januari 2021 

Beskrivning av ärendet 
Internkontrollen för januari månad 2021 omfattar följande kontrollmoment: 

• Uppföljning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan, 
fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och vuxenutbildning som särskild 
utbildning. 

Yrkanden 
Stefan Carlsson (V) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering: 
”Dokumentet är svårläst beroende på textens lay-out och struktur. 
Kvalitetsrapporten är så innehållsrik att det är svårt att få ett grepp om vad som 
är viktigt eller mindre viktigt. Svårt att ”se skogen för alla träd”. 
Vi emotser en rapport där vi får: 
- en kort läsanvisning (vad är ex. enkätprocessen?)  
- presentation av viktiga data och en sammanfattande analys av dessa för varje  
skolform  
- en redogörelse för angelägna förbättringsområden som ska vara föremål för 
kommande utvecklingsarbete, kompetensutveckling, politiska beslut etc.” 
 
Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) yrkar bifall till Stefan 
Carlssons (V) yrkande om återremiss. 
 
Frida Granath (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, men med ett 
medskick att ta åsikterna från oppositionen i beaktande till nästa redovisning. 
 
Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden tar först upp yrkandet om återremiss och finner att det inte finns 
någon majoritet för detta förslag, så det faller. 
Ordföranden konstaterar då att det bara finns ett förslag till beslut kvar, 
förvaltningens förslag, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering av internkontroll för sektor utbildning januari 

2021. 
Protokollsanteckning 
Mikael Wallin (L) stödjer Stefan Carlssons (V) yrkande om återremiss. 
- - - - - 
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2021-§ 12   Dnr: KS.2020.0313 
 
Fröhusets komplettering efter tillsyn 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun genomförde tillsyn av Fröhusets förskola under våren 2020.  
Kommunstyrelsen fattade beslut 23 september 2020 att förelägga enligt 26 kap. 
10 § Föreningen värdefulla barn och ungdomar, FVBU, Fröhusets förskola, att 
vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister inom följande områden: 
• det systematiska kvalitetsarbetet 
• den pedagogiska dokumentationen 
• modersmålsstöd  
De vidtalade åtgärderna är redogjorda och bedöms vara goda. Vid tillsynen 
påtalades att Föreningens styrelse behövde inkomma med utdrag från 
belastningsregister, men denna prövning behöver enligt Sveriges kommuner och 
regioner (dnr: 18/05038) endast göras vid godkännande av ny huvudman. 
  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna redogjorda åtgärder från Föreningen värdefulla barn och 

ungdomar, FVBU, Fröhusets förskola. 
- - - - - 
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2021-§ 13   Dnr: KS.2020.1083 
 
Planuppdrag och planstart för ny detaljplan för bostäder vid 
Storhagsvägen, del av fastigheten Grosvad 1:1 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen har ytterligare behov av planlagd mark för bostäder. Förvaltningen 
ser möjligheten att förtäta bostadsbebyggelsen vid Storhagsvägen. Området har 
tidigare varit föremål för extern exploatör och bör därmed vara attraktivt för 
bostadsbebyggelse. Området används idag bland annat som extra parkering för 
Arena Grosvad. 
Tidigare ställningstaganden 
Området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP2011, antagen av kommun-
fullmäktige 2011-11-23) som redan planlagt område och området omfattas av två 
detaljplaner i dagsläget (2019-07-11). Det är i dagsläget planlagt för idrott och 
natur.  
I förslag till ny översiktsplan ÖP2020 som beräknas antas av 
kommunfullmäktige under början av 2021 har området pekats ut som 
förtätningsområde för bostäder. 
Förutsättningar 
I dagsläget är området en grusplan samt natur som inte är exploaterad med några 
byggnader. I området finns det inga kända markföroreningar eller fornlämningar. 
Området har inte heller några områden med förhöjda naturvärden och är inte 
utpekat i kommunens naturvårdsprogram. Naturmarken på området är idag 
främst grönytor med lövträd. Rekreation kommer att finnas i närområdet då 
Arena Grosvad med simhall, träningslokaler, rikt föreningsliv, etc. finns i 
närområdet. 
Utredningsbehov 
I nuläget ser vi följande behov av utredningar: 

• Geoteknisk utredning 
• Miljöteknisk utredning och eventuell sanering av de rör som finns kvar 

av den värmeanläggning som ligger under nuvarande parkering. 
Finansiering 
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets 
driftbudget eller av extern intressent om en sådan inkommer under 
detaljplaneprocessens gång som kommunstyrelsen beslutar anvisa aktuellt 
markområde till. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder på 
del av fastigheten Grosvad 1:1. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete på del av fastigheten 
Grosvad 1:1. 

3. Kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar berörd verksamhets 
driftbudget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
4. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för bostäder del på del av 

fastigheten Grosvad 1:1 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ 
plan- och bygglagen. 

- - - - - 
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2021-§ 14   Dnr: KS.2020.1084 
 
Planuppdrag och start av detaljplan för bostäder på del av 
fastigheten Viggestorp 5:1 (Lillsjövägen) 
Beskrivning av ärendet 
Kommunen har ytterligare behov av planlagd mark för bostäder. Förvaltningen 
ser möjligheten att förtäta bostadsbebyggelsen vid Lillsjövägen. Området har 
tidigare varit föremål för extern exploatör och bör därmed vara attraktivt för 
bostadsbebyggelse. Området används idag för upplag av diverse massor. 
Området saknar detaljplan men det har tidigare legat tre bostadshus på platsen. 
I gällande översiktsplan har aktuellt område inte pekats ut för någon särskild 
användning. I förslag till ny översiktsplan ÖP2020 som beräknas antas av 
kommunfullmäktige under början av 2021 har området pekats ut som 
förtätningsområde för bostäder. 
Utredningsbehov 
I nuläget ser vi följande behov av utredningar: 

• Geoteknisk utredning 

• Ras och skredrisker mot Lillsjön 

• Översvämningsrisk 
Finansiering 
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets 
driftbudget eller av extern intressent om en sådan inkommer under 
detaljplaneprocessens gång och kommunstyrelsen beslutar anvisa aktuellt 
markområde till.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder på 
del av fastigheten Viggestorp 5:1. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete på del av fastigheten 
Viggestorp 5:1. 

3. Kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar berörd verksamhets 
driftbudget. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
4. Föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta detaljplanen för 

bostäder del på del av fastigheten Viggestorp 5:1 till kommunstyrelsen i 
enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen. 

- - - - - 
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2021-§ 15   Dnr: KS.2020.1273 
 
Uppdrag till kommunstyrelsens uppföljningsgrupp utbildning att 
ta fram vision och viljeinriktning gällande gymnasieutbildningar 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs gymnasieskola har under flera år gått med ett budgetunderskott bland 
annat till följd av ett lågt elevantal på vissa program. Finspångs gymnasieskola är 
utsatt för stor konkurrens, både från andra kommunala huvudmän och privata 
anordnare av gymnasieutbildningar. 
För att möta denna konkurrens har Finspångs kommun genom åren på olika sätt 
anpassat programutbudet. Även marknadsföringen har intensifierats. Program 
och inriktningar har startats upp och tagits bort. Däremot har ingen 
genomgripande översyn eller analys genomförts avseende möjligheten att skapa 
ett robust, flexibelt och ekonomiskt försvarbart programutbud som håller över 
tid.  
 
Behov av genomlysning och analys 
Som underlag för den politiska uppföljningsgruppens beredningsarbete behöver 
följande göras/arbetas fram med stöd av sektor utbildning. 

• Omvärldsbevakning avseende aktuella gymnasieutredningar, regionalt 
utbud etc. 

• Analys av sökbilder, lokalt och regionalt 
• Goda exempel på hur andra kommuner hanterat konkurrensen om 

eleverna 
• Genomlysning av nuvarande kompetens, ekonomisk och innehållsmässig 

struktur inom den nuvarande kommunala gymnasieorganisationen i 
Finspång 

• En analys av centrala aktörers uppfattningar och behov av utbildningar 
och kompetensbehov ex. näringsliv och övriga kommunala sektorer 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ge kommunstyrelsens uppföljningsgrupp utbildning i uppdrag att 

arbeta fram en vision och viljeinriktning när det gäller 
gymnasieutbildningar och utbildningsformer som håller över tid på 
Finspångs kommunala gymnasieskola. 

2. Att kommunstyrelsens uppföljningsgrupp utbildning återkommer till 
kommunstyrelsens för beslut under kvartal 3, 2021. 

- - - - - 
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2021-§ 16   Dnr: KS.2019.0877 
 
Brottsförebyggande program 2021-2024 

Beskrivning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet presenterar förslag till nytt brottsförebyggande 
program. 
Det brottsförebyggande programmet syftar till att förtydliga de övergripande 
politiska målsättningarna för det lokala brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet. Det beskriver organisation för arbetet, mål och 
fokusområden samt metod för att skapa förutsättningar för ett strukturerat och 
långsiktigt brottsförebyggande arbete i kommunen. 
 
Det brottsförebyggande programmet ger en samlad bild över de förutsättningar 
som finns för det lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 
Brottsförebyggande rådet har med utgångspunkten i detta lyft fram de mål som 
finns formulerade för arbetet och utifrån dessa specificerat fokusområden. 
 
Finspångs Kommuns strategiska inriktning som fokuserar på trygghet, 
delaktighet och samarbete återspeglar sig i det brottsförebyggande arbetet. Det 
brottsförebyggande arbetet kräver bred samverkan både inom kommunen och 
externt med andra organisationer.  
 
Det lokala brottsförebyggande rådet ser att insatser som riktas mot unga och 
utsatta prioriteras. Arbetet sker sektoröverskridande och uppföljning och 
utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt. 
  
Samordning, uppföljning och utvärdering är de centrala delarna i det lokala 
brottsförebyggande arbetet och under perioden ska arbetet med metoden effektiv 
samordning för trygghet förverkligas. 
 
Ärendet har beretts av Finspångs brottsförebyggande råd och synpunkter inom 
förvaltningen har inhämtats från Styrgrupp Brå. Polismyndigheten i Östergötland 
har lämnats möjlighet att inkomma med synpunkter i ärendet. Programmet har 
förankrats i de politiska partierna genom ledamöternas informationsspridning till 
respektive partigrupp samt folkhälsorådets ordförande.  
 
Finspångs kommuns brottsförebyggande råds förslag till beslut nästa möte 

1. Att anta det brottsförebyggande programmet för perioden 2021–2024. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 17   Dnr: KS.2020.0400 
 
Förslag om bidrag till Grannsamverkan 

Beskrivning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet föreslår kommunstyrelsen att bevilja bidrag till 
Stöldskyddsföreningen för att stötta deras arbete med Grannsamverkan i 
Finspångs kommun. Stöldskyddsföreningen är huvudman för organisationen 
Samverkan mot brott där flera aktörer, bland annat SKR, Polismyndigheten, 
försäkringsbolag och bostadsbolag medverkar.  
Brottsförebyggande rådet har inhämtat information från polismyndigheten om 
hur de arbetar för att stötta Grannsamverkan i kommunen samt tagit del av de 
undersökningar och utvärderingar som finns inom området och som påvisar 
metodens brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt.  
Grannsamverkan har funnits i Finspång sedan 1,5 år tillbaka och det är flera 
områden som visar intresse att medverka. 
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för 
brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende. De boende 
erhåller kunskap om hur de skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för 
tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också 
trivseln i bostadsområden. 
Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis. 
Polisen informerar de boende vid uppstartsmöte och har sedan successiv kontakt 
med områdets kontaktombud. Det är helt avgörande för framgång att de boende 
själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta 
Grannsamverkan i området. 
Brottsförebyggande rådet har undersökt vilka möjligheter kommunen har att 
bidra till denna verksamhet och presenterar därför förslag om ekonomiskt stöd 
till Stöldskyddsföreningen. Detta för att täcka del av kostnaden för skyltar och 
material som delas ut till de boende och bostadsområdet. 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslag till beslut påverkar kommunstyrelsen budget för oförutsedda behov. 
Medverkan begränsar sig till ekonomiskt stöd och innebär inga ytterligare 
kostnader för kommunen. Beslut om eventuellt fortsatt stöd fattas av 
kommunstyrelsen.  
Brottsförebyggande rådets förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 
2021 

2. Att bevilja stöd om 5000 kronor till SSF Stöldskyddsföreningen för år 
2022 
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3. Att finansiering sker genom kommunstyrelsen medel för oförutsedda 
behov. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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2021-§ 18   Dnr: KS.2020.0525 
 
Medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra 
Götaland 

Beskrivning av ärendet 
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) informerade Finspångs kommun den 
29 april 2020 om möjligheten för fler kommuner att bli medlemmar i förbundet. 
Räddningschefen fick i uppdrag att göra en utredning om ett eventuellt 
medlemskap.  
 
En konsultfirma med namnet Prospero anlitades för uppdraget. Målet för 
uppdraget var att beskriva konsekvenserna av ett medlemskap, identifiera för och 
nackdelar med ett medlemskap och lämna en rekommendation till beslut. Syftet 
var att ta fram ett beslutsunderlag till Finspångs kommun. Utredningen 
genomfördes med hjälp av lag, föreskrifter, allmänna råd, framtidsstudier och till 
mycket stor del av intervjuer.  
 
Utredningen visar att Räddningstjänsten i Finspångs kommun redan idag är 
anpassad efter den nya Lagen om skydd mot olyckor som träder i kraft den 1 
januari 2021. I propositionen till den nya lagen så går det att anta att staten på 
sikt anser att det ska bli färre räddningstjänster i Sverige, och att samarbetena 
mellan räddningstjänster ska breddas och inte bara innefatta det operativa 
samarbetet. I de intervjuer som genomförts i utredningen så framkommer det 
tydligt att många är nöjda med den räddningstjänst som finns i Finspångs 
kommun idag. Men det lyfts också att man anser att det finns en ekonomisk 
vinning och kunna tillgodose expertkompetensens vid ett medlemskap.  
 
Utredarna uppfattar att det i samband med intervjuerna finns flera som är 
tveksamma till ett medlemskap. Utredarna anser att tveksamheter inte är en god 
grund för att bli medlemmar, varken för RTÖG eller Finspångs kommun.  
 
Utredarna anser att det inte finns något som hindrar Finspångs kommun utifrån 
verksamhetsperspektivet att bli medlemmar nu. Men utredarna konstaterar också 
att det finns tveksamheter och då rekommenderar Finspångs kommun att lära 
känna RTÖG bättre innan ett eventuellt medlemskap.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att inte ingå i ett medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Östra 
Götaland under 2021.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att meddela RTÖG beslutet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 19   Dnr: KS.2020.1315 
 
Ansökan om digitaliseringsmedel för visualisering- och 
beräkningsverktyg för klimat- och energiarbete 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
 
Finspångs kommun har ambitiösa energi och klimatmål och har skrivit på ett 
antal överenskommelser för att minska vårt utsläpp, bland annat Borgmästeravtal 
och Östgötautmaningar. Ytterligare mål och åtgärder har specificerats i 
kommunens strategisk plan utifrån Agenda 2030. Dock är kommunens 
nuvarande energiplan som är det övergripande dokument för kommunens energi- 
och klimatarbete från 2014 och i stort behov av revidering och uppdatering. 
Samtidigt har vi ett stort behov att kommunicera våra klimatmål och att engagera 
både inom kommunkoncernen, och ut i samhället hos företag och bland 
medborgare för att minska vår klimatpåverkan. Digitalisering kan göra processen 
att ta fram och förankra en plan enklare och snabbare men också skapa nya 
möjligheter för oss att kommunicera med och engagera olika grupper.    
 
Senaste åren har det kommit flera beräknings- och visualiseringsverktyg för 
klimat- och energiarbete. Dessa ger möjlighet i olika grad att samla statistisk, 
göra beräkningar av nuvarande utsläpp, identifiera och beräkna effektivitet och 
kostnader av olika åtgärder och sedan att visualisera detta på ett sätt som passar 
olika målgrupper. Det är också olika på vilka nivå de kan användas, dvs inom 
kommunorganisationen, koncernen eller hela geografiska området Finspångs 
kommun. FutureProofedCities är ett webb-baserat verktyg som kan användas för 
det interna arbetet samt för hela geografiska området.  
 
Det är mycket statistik som ligger till grund för klimat- och energiarbete, båda 
från vår egen organisation och från regionala, nationella och internationella 
källor. Sammanställning av statistik och beräkningar har tidigare gjorts i olika 
excel och underlagsdata har skickats in i olika former. Bearbetning och 
pedagogisk presentation av stor och komplexa datasets kräver mycket tid och 
detaljkunskap. Genom att använda ett etablerat beräknings- och 
visualiseringsverktyg kan vi fokusera på att hitta och genomföra de åtgärder som 
är mest effektiv. 
 
Vi behöver minska vår klimatpåverkan inom många olika sektorer, men 
klimatfrågan är komplex och därför ofta svårt att kommunicera och göra 
överskådlig. För att vi ska lyckas nå våra mål krävs ett brett samarbete inom 
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kommunorganisationen, inom koncernen och utåt med företag, föreningar och 
invånare. Visualisering är ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse, samsyn 
och att sedan tillsammans kommer fram till vilka åtgärder som kan bli mest 
effektiv. Verktyget ger en plattform för samverkan mellan aktörer inom och 
utanför kommunen.    
 
Verktyget FutureProofedCities har följande möjligheter  

- Ger möjlighet till en överblick över klimatarbetet och planerade åtgärder 
samt dess beräknade effekt.  

- Det finns möjlighet att skapa en överblick över olika aktörers 
(förvaltningar och bolags) olika klimatåtgärder  

- Inkluderar kostnader/besparingar, dvs en ekonomisk dimension av 
klimatarbetet  

- Den har en integrerad idé om att städer kan lära av varandra.  
- Finns en integrerad del som speglar information från verktyget till 

kommunens hemsida, för att kunna öka medborgarengagemanget.  
- Enkelt att ta ut en rapport till Borgmästeravtalet (något vi inte haft 

resurser att göra senaste 2 åren). 
- Obegränsat antal användare vilket innebär att andra sektorer och 

verksamheter (FTV, fastighetsenhet osv) kan själv lägga in data.  
 
Genom att utnyttja digitala verktyg ökar vi våra möjligheter att uppnå flera av 
målen i Agenda 2030.   
 
Upplägg 
FutureProofedCities är ett webbaserat visualisering- och implementeringsverktyg 
som kommer att användas för att utvärdera kommunens nuvarande klimat- och 
energiplan. Den kommer sedan att vara ett viktigt verktyg i framtagande av den 
nya planen under 2021-2022, dels genom datahantering, beräkningar osv men 
även i kommunikation och dialog med aktörer inom och utanför kommunen. 
Verktyget är interaktiv och medborgare och företag har möjlighet att bidra med 
egna åtgärder för att uppnå målen.  
 
Verktyget kommer att användas i första hand under 2021 och 2022 för att ta fram 
Finspångs kommuns nya energi- och klimatplan. Utöver tillgång till verktyget får 
kommunen stöd från företaget under perioden att använda och anpassa verktyget. 
Verktyget samt stödet kostar 30 000 kr per år. Finspångs kommun har som 
medlem i nätverket klimatkommunerna erbjudits ett rabatterat pris för att 
använda verktyget.    
 
Ansvarig för projekt: Jane Hjelmqvist, Hållbarhetsstrateg 
Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, sektorcentralt  
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Ansökan 
Sektor samhällsbyggnad ansöker om 60 000 kronor (30 000 kr för 2021 och 
30 000 kr för 2022) i utvecklingsmedel för att använda det digitala webbaserat 
visualiserings- och beräkningsverktyg FutureProofedCities under 2021-2022 i 
framtagande av kommunens nya klimat- och energiplan samt för att etablera 
dialog och öka engagemang i klimatarbete i hela kommunen. 
 
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 920 000 kronor. 
Vid beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 860 000 kronor 
kvar. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja sektor samhällsbyggnad digitaliseringsmedel för att ansluta till 
ett webbaserat beräknings- och visualiseringsverktyg FutureproofedCities 
under 2021 och 2022. 

 
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 30 000 

kr för 2021 och 30 000 kr för 2022 (totalt 60 000 kr). 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 20   Dnr: KS.2020.1223 
 
Markförsäljning till flera fastighetsägare inom Hårstorps 
verksamhetsområde, från del av Hårstorp 1:1 till Hårstorp 4:13, 
8:3, 8:6, 8:8, 8:9 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har tagit fram en ny detaljplan för delar av Hårstorps 
verksamhetsområde (”Detaljplan för verksamhetsområde Hårstorp 4:12-18 m 
fl”). Detaljplanen vann laga kraft 2020-06-18. 

Syftet med den nya detaljplanen är att ge befintliga verksamhetsutövare utökade 
förutsättningar för att utvecklas inom området.  

Genom den nya detaljplanen har det tillskapats mer byggbar mark för 
verksamheter inom området genom att den södra delen av naturområdet längs 
med RV 51 fått ändrad användning till kvartersmark för industri. 

Det är fem fastigheter som enligt den nya detaljplanen kan utökas med ytor 
enligt beskrivning nedan: 
Hårstorp 4:13 (ägs av bolaget Solberga Torp Fastighets AB) med 116 
kvadratmeter 
Hårstorp 8:3 (ägs av bolaget Malia Invest AB) med 720 kvadratmeter 
Hårstorp 8:6 (ägs av bolaget Hussmo & Engström Holding AB) med 1 300 
kvadratmeter 
Hårstorp 8:8 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 430 
kvadratmeter 
Hårstorp 8:9 (ägs av bolaget Björnbäckens Fastighets AB) med 2 100 
kvadratmeter 

Kommunen har under hösten skickat ut information till samtliga ovan 
uppräknade fastighetsägare med ett erbjudande om att köpa till mark. Samtliga 
fastighetsägare har ställt sig positiva till erbjudandet och vill genomföra utökning 
av sina tomter.  

Kommunen och fastighetsägarna är överens om avtal om markförsäljning. 
Försäljningen genomförs genom fastighetsreglering där markområdena överförs 
från den kommunägda fastigheten  
Hårstorp 1:1 till respektive fastighet. 

Genom att samtliga fastighetsägare genomför tomtutökningarna samtidigt kan 
lantmäteriförrättningen samordnas och därmed sparas kostnader för 
lantmäteriförrättningen. Hade tomtutökningarna genomförts vid olika tillfällen 
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hade kostnaden blivit avsevärt högre. De fem fastighetsägarna som får utökade 
tomter ska dela på förrättningskostnaden. 

Markpriset är 80 kronor per kvadratmeter industrimark. Detta ger en 
sammanlagd försäljningsintäkt till kommunen om 373 300 kronor. 

Bokfört värde för fastigheten Hårstorp 1:1 saknas och intäkten vid försäljningen 
tillförs övriga kommungemensamma poster på finansenheten. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av fem markområden (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) inom Hårstorps verksamhetsområde. 
Försäljningen avser utökningar av fem befintliga fastigheter. 

2. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet avtal med 
respektive fastighetsägare (överenskommelse om fastighetsreglering). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 21   Dnr: KS.2019.1138 
 
Redovisning av projektering av Bergslagsvägen och framtaget 
gestaltningsförslag för Förvaltningstorget, Bergslagstorget och 
Bruksparken 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 en referensgrupp för Finspångs 
centrummiljö (centrumgruppen) och 2018-03-26 beslutade kommunstyrelsen, 
2018-§ 110 dnr KS.2017.1157, att anta det inriktningsprogram för offentliga 
rummen i Finspångs centrum som referensgruppen tagit fram. 
Inriktningsprogrammet i sin helhet beslutades vara vägledande i det fortsatt 
arbetet och målsättningen med utvecklingen i de offentliga rummen i Finspångs 
centrum ska vara: 
 

• Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till 
vistelseytor för människor. 

• De olika delarna: Förvaltningstorget – Bergslagstorget – Bruksparken – 
Slottsparken/Engelska parken – strandsidan vid Stationsområdet - ska 
bindas ihop till en sammanhängande helhet. 

• Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för 
Finspång och dess invånare. 

 
I mitten av maj år 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2020-§ 213 dnr 
KS.2019.1138, att uppdra till sektor samhällsbyggnad att i samråd med 
Centrumgruppen projektera en ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan 
Vallonplatsen och Finsterwaldevägen, till ett gångfartsområde samt att ta fram 
ett gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - 
Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken - strandsidan vid Stationsområdet 
till en sammanhängande helhet. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen 
varefter centrumgruppen föreslås upplösas.   
Med anledning av ovanstående har centrumgruppen tillsammans med 
förvaltningen projekterat en ombyggnad av Bergslagsvägen samt tagit fram ett 
gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - 
Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet. I 
och med att utveckling av Stationsområdet pågår genom detaljplanearbete ser 
centrumgruppen inte att strandsidan vid Stationsområdet faller inom ramen för 
gestaltningsuppdraget. 
I samband med projekteringen av gångfartsområdet på Bergslagsvägen har en 
grov kostnadsuppskattning gjorts som visar att kostnaden för en ombyggnad av 
Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen och Finsterwaldevägen ligger på liknande 
nivå som ombyggnaden till gångfartsområdet för den första etappen. 
Kostnaderna för en ombyggnad av torgen i enlighet med gestaltningsförslaget 
har inte kunnat tas fram då dessa inte har projekterats. Utifrån synpunkter om 
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utökning av centrumnära parkering för såväl handel som besök till Bruksparken 
omfattar även gestaltningsförslaget utökade parkeringsmöjligheter längs 
Finsterwaldevägen.  
Under den pågående processen med framtagande av projekteringen av 
Bergslagsvägen och gestaltningsförslaget för torgen har förvaltningen haft 
dialoger kring utformningen med nedanstående grupper: 
 

• Centrumhandlarna 
• Berörda fastighetsägare 
• Rådet för funktionshinderfrågor 
• Berörda delar av förvaltningen som tex kultur, fastighet 

 
Förslaget har generellt bemötts positivt vid de dialoger/möten som genomförts. 
Några av de punkter som centrumhandlarna har lyft vara viktiga är att det finns 
parkeringar i tillräcklig omfattning, ett bättre belyst torg, tillskapande av ytor för 
uteserveringar, att en avstängning av Stationsvägen vid Bergslagsvägen upplevs 
tydlig och att det är viktigt att behålla befintliga parkeringarna på Stationsvägen 
samt att parkering på omgivande gator ses över samtidigt. Utifrån inkomna 
synpunkter bedöms att huvuddelen av synpunkterna tillmötesgås i framtaget 
förslag.  
De synpunkter som inte har bedömts vara möjliga att beakta är: 
 

• Ett enkelriktat lågfartsstråk med kraftiga fartgupp som förbinder befintlig 
parkering på torget, vid grillen, med Bergslagsvägen (inte i enlighet med 
beslutat inriktningsprogram).  

• Extra parkeringsplatser mellan Joans och grillen (utgörs enligt förslaget 
av gångfartsområde samt att ytterligare parkeringsmöj-ligheter har 
föreslagit längs med Finsterwaldevägen) 

• En fast terrass/altan för caféet på torget vid planteringarna (möjlighet 
finns för näringsidkare att ansöka om markupplåtelse) 

• Cykelparkering vid befintlig trappa på torget, upp mot Bergslagsvägen 
(planerat att nyttjas av caféverksamhet, ligger inom fastighetsmark) 

  
Centrumgruppen har inte varit helt enig i alla detaljer kring utformning i det 
slutliga gestaltningsförslaget och de ledamöter som har haft synpunkter på 
förslaget har erbjudits inkomma med skriftlig motivering:  
Mikael Wallin (L) motsätter sig vissa delar i förslaget kring Bergslagsvägen 
etapp 2 vilket främst gäller avstängning av Stationsvägen, samt den uppskattade 
kostnaden som följer med förslaget. Ytterligare synpunkt gäller 
stenbeläggningen som föreslås, då den på sikt kan bli besvärlig 
tillgänglighetsmässigt. 
En kostnad för det förslag som ligger för Bruksparken och Förvaltningstorget 
efterfrågas. 
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Kai Hallgren (SD) ställer sig inte bakom förslaget då förslaget inte beaktar 
handlarnas och pensionärsorganisationernas yttranden samt avsaknad av dessa 
mötesprotokoll samt felprioritering av kommunens ekonomi. Ytterligare så lyftes 
frågan om att presentera flera förslag till kommunstyrelsen.  
Hugo Andersson (C), Frida Granath (S) och Britt-Marie Jahrl (S) ställer sig 
bakom förslaget i sin helhet.   
Utifrån att en eventuell ombyggnad av Bergslagsvägen, mellan Vallonplatsen 
och Finsterwaldevägen, till gångfartsområde påverkar Bergslagstorget i väldigt 
stor omfattning ser förvaltningen att en ombyggnad av Bergslagstorget är viktig 
för att få till en bra helhetslösning. Förvaltningen ser med anledning av 
ovanstående att i enlighet med investeringsplanen 2021-2023 påbörja 
projektering för Bergslagstorget och Finsterwaldevägen så att en framtida 
ombyggnad av Bergslagsvägen till gångfartsområde kan samordnas med en 
ombyggnad av Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna Centrumgruppens gestaltningsförslag för att binda ihop 
Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - 
Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet. 

2. Att anse centrumgruppens uppdrag slutfört och i och med ovanstående 
redovisning av uppdraget upplösa centrumgruppen. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 22   Dnr: KS.2019.0963 
 
Svar på medborgarförslag - säkrare cykelbanor i Sonstorp  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag gällande säkrare cykelbanor i Sonstorp har inkommit. 
Dialog med förslagsställaren har skett och där frågeställaren lämnar information 
om att hon uppskattar cykelbanan och värnar om barnen. Frågeställarens önskar 
uppsättning av lämpliga varningsskyltar både från Hällestad och från 
Finspångshållet då både barn och äldre rör sig på cykelbanan tillsammans med 
EU-mopeder.  
 
Gång och cykelvägen genom samhället Sonstorp är försedda med gång och 
cykelgrindar, detta vid korsande vägar för att dämpa hastighet men även för att 
skydda gång och cyklister från att passera gator med övrig trafik.  
 
Den aktuella gång- och cykelvägen är idag skyltad som Påbjuden gång- och 
cykelbana. Det innebär att förutom gående och cyklister så är det även tillåtet att 
köra moped klass II på cykelvägen. Däremot är det enligt trafikförordningen inte 
tillåtet att så kallade EU-mopeder (moped klass I) får framföras på gång- och 
cykelbanor.  
 
Utifrån ovanstående ser förvaltningen att detta är en fråga där lösning inte sker 
genom skyltning och föreslår att kommunen tar upp den aktuella frågeställningen 
med polisen.  
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

1. Att avslå medborgarförslaget säkrare cykelbanor i Sonstorp. 
2. Att meddela frågeställaren beslutet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 23   Dnr: KS.2019.0493 
 
Riktlinjer serveringstillstånd alkohol 

Beskrivning av ärendet 
Av alkohollagen (2010:1622) framgår att kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet avseende serveringstillstånd. I Finspång ligger ansvaret på 
Bygg- och miljönämnden. Enligt Alkohollagen ska kommunen tillhandahålla 
information om vad som gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter samt 
riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna i kommunen.  
 
De nuvarande riktlinjerna för serveringstillstånd, 1995-12-07 KF §172, är gamla 
och behöver ersättas med nya. 
 
Riktlinjerna återger vad som väsentligen gäller enligt lag och andra författningar. 
De visar även vilken hänsyn som tas till Finspångs lokala förhållanden vid 
tillståndsgivningen. De kommunala riktlinjerna får dock inte ha normerande 
karaktär eller avvika från alkohollagens bestämmelser.  
 
Riktlinjernas mål är att framhäva vikten av en återhållsam alkoholkonsumtion, 
särskilt bland ungdomar och vuxna. Kommunen vill bidra till en förbättrad 
folkhälsa samt sträva efter en god och sund restaurangkultur.  
 
Finspångs riktlinjer för serveringstillstånd ska: 
- Skapa goda förutsättningar för en rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsgivning 
- Möjliggöra för sökande att på förhand få kunskap om krav för att beviljas 

serveringstillstånd  
- Skapa förståelse för hur alkohollagen och dess föreskrifter tillämpas  

 
Bygg- och miljönämnden har beslutat BMN-2020-1298 § 113 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta nya riktlinjer för 
serveringstillstånd.   

 
Beredning  
Finspångs kommun ingår senan 2016 i kommunsamverkan tillsammans med 
Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Det är alkoholhandläggarna 
på alkohol- och tobaksenheten på Motala kommun som i samverkansavtalet 
bereder ansökningar av serveringstillstånd, gör tillsyn och kontrollerar att regler 
och lagar följs. Handläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala kommun 
har varit delaktiga i framtagandet av underlaget.  
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De delar som formulerar kommunens riktlinjer för tillämpning av föreskrifterna 
är skrivet i rött. Där finns möjlighet att tillföra och ta bort utifrån politisk 
viljeinriktning, övrig text är lagstyrd. 
 
Kommunicering  
Bygg- och miljöenheten och Polismyndigheten har haft möjlighet att yttra sig om 
serveringstid. Om inte kommunen beslutar annat, får servering inte påbörjas 
tidigare än klockan 11:00 och inte pågå längre än till klockan 01:00. I det 
underlag till riktlinjerna som handläggarna i Motala tagit fram angavs 
serveringstid till klockan 03.00 inomhus, om inte risk för olägenheter kan 
befaras. Vid serveringstid efter klockan 01:00 ställs krav på ordningsvakt och 
skärpt tillsyn.  
 
Polisen har inkommit med synpunkter och framhåller att det skulle vara 
fördelaktigt att begränsa serveringstiden till klockan 02:00. 
 
Bygg- och miljönämnden har utgått från polisens yttrande i förslag till riktlinje, 
med innebörden att kommunen som regel tillåter serveringstid inomhus från 
klockan 11:00 till 02:00, om inte risk för olägenhet kan befaras.  
 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta nya riktlinjer för serveringstillstånd.   
2. Att nuvarande riktlinjer, tillståndsgivning och tillsyn i serveringstillstånd 

1995-12-07 KF § 172, upphävs i samband med att nya riktlinjer börjar 
gälla.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 24   Dnr: KS.2020.0977 
 
Utbyggnad Hällestadgården 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetsperspektiv 
Kommunstyrelsen har i (KS.2019.0146-5) beslutat om inriktning av 
nybyggnation äldreboende som ersättning av Storängsgården. Dessutom har en 
om och tillbyggnation av Hällestadgården pekats ut för att möta upp framtida 
behov. Nedan nämnda projektering avser endast en förändring av 
Hällestadgården. 
Verksamhetsbehovet har genomlysts och flera alternativ har vägts mot varandra 
för att komma fram till bästa lösningen för framtida behov. 
Under arbetet med att ta fram en funktionell lösning avseende Hällestadgårdens 
utbyggnation, har fler aspekter vägts in gentemot den tidigare projekteringen. I 
det nuvarande förslaget har fokus varit att få fram en lösning som täcker in såväl 
lagstiftning, kvalitet och arbetsmiljö. I samband med detta har hygienfrågan varit 
central och fått ett större fokus, mot bakgrund av rådande pandemi.  
Då verksamheten utifrån sitt geografiska läge, tidvis har stora 
bemanningssvårigheter har vi även valt att inhysa Hällestad hemtjänst i 
bottenplanet av nybyggnationen. En omlokalisering av hemtjänsten förväntas 
skapa helt andra förutsättningar för samarbete mellan enheterna särskilt boende 
och hemtjänst, vilket förväntas ge en stabilare verksamhet för båda enheterna. 
Ökat samarbete förväntas även få en positiv ekonomisk konsekvens i samband 
med den resursoptimering som förväntas inträda, då ytterligare chefstillsättning 
ej blir aktuell i samband med utökning av verksamheten. För hemtjänsten 
innebär detta även en arbetsmiljömässig förbättring, då de enligt förslaget får 
ändamålsenliga lokaler. 
I dagsläget har Hällestadgården totalt 37 lägenheter varav 7 lägenheter är 
avsedda för personer med demensdiagnos och 3 lägenheter är avsedda för 
korttidsvård/växelvård. 10 lägenheter är även av modellen tvårummare, vilket 
ger möjlighet till parboende. 
Vid genomgång av lokalerna kan generellt konstateras att ytskikten är slitna samt 
att allmän upprustning krävs av samtliga gemensamhetsutrymmen. Utvändigt 
finns behov av allmän upprustning då underhållet är eftersatt. Utifrån hygienskäl 
och rådande pandemi så belyser utredningen det ytterligare behov av ökade 
hygienåtgärder. Här kan nämnas kompletteringar i form av skölj och 
hygienutrymmen. Då sektorn även infört cirkulationstvätt ställs högre krav på 
förvaring av personalkläder. 
En ombyggnation enligt förslag skulle innebära ett lyft för både de boende och 
medarbetare. Utredningen har tidigare bedömt behovet till 12 nya lägenheter i 
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två plan. Detta har dock vid förnyad prövning förändrats till 16 lägenheter. I 
projekt Hällestadgården ingår även fyra nya lägenheter vid Åstugan. Projektet 
skulle således innebära en total nyproduktion av 20 lägenheter. Då 5 
undermåliga lägenheter försvinner i ombyggnationen, innebär det därmed en 
nettoökning av 15 lägenheter. 
Vid Hällestadgården finns idag ett antal tvårums-lägenheter vilka bedöms kunna 
omvandlas till enrumslägenheter. Genomförs detta enligt förslag så innebär detta 
en ytterligare utökning med 3 lägenheter. Totalt således en nettoökning av 18 
lägenheter.  
Utifrån demografiskt perspektiv kommer vi på sikt att ha ett stort behov av 
boendeplatser med god standard, för att möta upp behovet avseende gruppen 
äldre i närområdet. En ombyggnation kommer därmed att innebära en 
kvalitetshöjning för såväl kommande, som befintliga boende vid 
Hällestadgården. 
 
En utökning i linje med förslaget kommer sannolikt även att påverka antalet 
platser vid den kommande nyproduktion, avsedd att ersätta Storängsgården. De 
beslutade ca 89 platserna kan därmed komma att minska i antal.  
Fastighetsperspektiv 
Fastighetsavdelningen har i tät dialog med sektor vård och omsorg tagit fram 
förslag till ombyggnation och nyproduktion av äldreboendet Hällestadgården. 
Utifrån den kravspecifikation som framarbetats av vård och omsorgssektorn har 
fastighetsavdelningen projekterat fram förelagt förslag. Behovet av ytterligare 
vårdplatser är fortsatt hög inom kommunen vilket även gäller i Hällestad och 
dess närområde. 
 
Vid fördjupad analys av behoven och de fastighetsmässiga möjligheterna kan 
konstateras att förutsättningarna för en utökning av vårdplatser vid 
Hällestadgården är mycket goda. Vid en fördjupad analys kan man konstatera att 
vid mindre åtgärder kan ytterligare platser tillskapas inom befintlig byggnation. 
 
År 2017 togs en plan för ombyggnation fram gällande 12 platser. Detta till en 
uppskattad kostnad om 45 mkr. Vid en fördjupad analys kan det konstateras att 
dåvarande bedömning idag inte är anpassat efter dagens krav. Ett exempel på 
detta är gemensamhetsutrymmen på varje plan. Ett högre hygienkrav kräver 
utökade faciliteter avseende sköljrum och tvättmöjligheter. Ytterligare krav som 
måste uppfyllas är personalens behov av arbetsplatser för dokumentation samt 
ändamålsenliga lokaler för fysioverksamhet. 
 
En faktor som vård och omsorgssektorn lyfter fram i projektet är behovet av 
förändrade arbetssätt för att möta utmaningen att kunna kompetensförsörja i 
kommunens ytterområden.  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 57 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Här ser verksamheten stora fördelar med en samlokalisering av hemtjänsten i 
Hällestadområdet. I dag är Hällestad hemtjänst placerad i före detta ”Viljan” på 
Tingshusvägen 1. 
 
Sektor vård och omsorg har utgår från verksamhets krav och önskemål. Härtill 
har fastighetsavdelningen lagt till tekniska krav som gäller efter dagens 
byggnorm med förändrade byggregler som följd. Den största påverkan är högre 
krav om energieffektivisering.  Dessutom skall till uppdraget tillföras politiska 
beslut om solceller, laddstolpar och konstnärlig utsmyckning.  
 
Till följd av den tidigare projekteringen har förvaltningen initierat en planändring 
för att underlätta tänkt ombyggnation. Detta har möjliggjort en mer genomtänkt 
byggnadsplacering. Denna förändring undanröjer de geotekniska åtgärder som 
annars fördyrat genomförandet av projektet.  
 
Finspångs kommun förvärvade Hällestadgården under 2020 och har således ett 
totalansvar för byggnaden. Detta innebär att förvaltningen i och med 
projekteringen väger in det långsiktiga underhållsbehovet i ombyggnationen. Det 
är ett strategiskt vägval att hantera de behov som finns i byggnaden då 
entreprenörer finns på plats under ny/ombyggnaden. 
 
Förvaltningen har även vägt in de möjligheter som finns för statligt stöd. 
Boverket administrerar ”Stöd till bostäder för äldre”. Bedömningen är att förslaget 
skulle kunna ge ca. 3,1 mkr i direkt investeringsstöd. 
 
Ekonomiperspektiv 
Förvaltningen har projekterat enligt ovanstående beskrivning och dessutom 
jämfört med historisk projektering daterad 2017. 
 
Förvaltningen bedömer att förelagd projektering för 2020 väl överensstämmer 
med de önskemål som sektor vård och omsorg ställt upp. I förslaget finns även 
hemtjänsten lokaler medräknade.  
 
Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad för hela projektet om X mkr. I 
2021 investeringsram finns 45 mkr avsatta för projektet vilket bedöms vara 
tillräckliga för 2021 emedan kompletterade finansiering behöver ske under 2022-
2023. Den utökade kostnaden för de tillkommande platserna på Hällestagården 
bedöms kompenseras med motsvarande minskad kostnad på det nya SÄBO som 
planeras då det kan minskas till 80 platser i stället för 89 som tidigare varit 
uppdraget. Kostnader för samlokalisering av hemtjänstlokalerna behövs enligt 
verksamheten för att kunna motverka övriga kostnadsökningar.   
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Protokoll 58 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Den utökade omfattningen av projektet utgörs av 
• ny och om projektering för att bygga fler platser, bygga om platser, 

modernisera lokalerna samt tillföra hemtjänstlokaler  
• avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning 
• avsättning av medel för solceller 
• skapande av en bättre utomhusmiljö och med laddstolpar 
• kostnadsuppräkning av tidigare byggkalkyl från 2017 till 2021 
• tillförande av medel för att möta nya BBR (Boverkets byggregler) som 

bla föreskriver högre krav på energieffektivitet samt fuktsäkring 
• uppdatering av kompletterande verksamhetsbehov såsom anpassad hiss, 

dokumentationsmöjligheter, gemensamhetsutrymmen, brandlarm, 
passersystem mm 

• komplettering av hemtjänstlokaler 
• fler omställningar av tidigare lägenheter för att skapa effektivare 

verksamhetslokaler 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att revidera förslag till investeringsbudget Strategisk plan 2022-2024.  
Investeringsmedel omfördelas till Hällestadgården under 2022 för att 
möta den nya mer omfattande utbyggnationen i enlighet med projektering 
genomförd 2020.   

2. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av 
upphandlad entreprenad efter att förvaltningen redovisat total budget 
samt beräknad fördelning av investeringskostnader för om – och 
nybyggnation per 2021, 2022 samt 2023.   

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

3. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekterad ny- och 
tillbyggnation av Hällestadgården. Projektet ger 18 lägenheter netto på 
det särskilda boendet samt att lokaler erhålls för hemvist och 
samlokalisering av Hällestad hemtjänst. 

 
4. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att återkomma till 

kommunstyrelsen med behov av investeringsmedel 2022-2023. 
 

5. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig 
utsmyckning.   
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Protokoll 59 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
6. Att kostnader för genomförd investering i Hällestadgården regleras av 

genom justerad fastighetshyra som belastar sektor vård- och omsorg. I 
justeringen av internhyra ska kostnader såsom räntor, avskrivningar samt 
driftskostnader beaktas. 

 
7. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor vård och omsorg 

prövas inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i 
enlighet med KS delegationsordning.  

 
8. Att förvaltningen uppdras inkomma med eventuella budgetäskande i 

budgetarbetet inför 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2019 
§ 86, KS.2019.0146 att beakta sektor samhällsbyggnad samt sektor vård 
och omsorgs kostnader. 
 

9. Att kostnadsökningen på grund av samlokaliseringen i första hand 
finansieras inom sektor vård och omsorg men om det inte är möjligt 
återkomma i budgetarbete 2022. 
 

10. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att planera för försäljning av 
nuvarande hemtjänstlokaler på Tingshusvägen 1. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 60 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 25   Dnr: KS.2020.1284 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Beskrivning av ärendet 
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. 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- 
och sjukvården år 2020 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Protokoll 61 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 26   Dnr: KS.2020.1276 
 
Ansökan medel ur digitaliseringspotten gällande elektronisk 
registerförteckning  

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  
Ledningsstaben ansöker om digitaliseringsmedel för att införandet av digital 
registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021.  

Den som är personuppgiftsansvarig är i dataskyddsförordningen skyldig att föra 
en registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar i sin organisation. 
Registerförteckningen ska upprättas skriftligen och vara tillgänglig i ett 
elektroniskt format och den skall hållas uppdaterad. Vid begäran ska 
registerförteckningen göras tillgänglig för Datainspektionen.  

Finspångs kommunkoncern saknar en övergripande gemensam 
registerförteckning. I dag hanteras registerförteckningarna manuellt och varje 
sektor och bolag ansvarar själva för att dessa hålls uppdaterade, aktuella och att 
de inte kan raderas. Om en privat person begär att få ut ett registerutdrag måste 
varje rapport skapas manuellt.  

Dataskyddsombudet som har till uppgift att stödja verksamheterna och vara 
rådgivande samt att utföra revision på följsamheten av dataskyddsförordningen 
saknar idag möjlighet att utföra övergripande revison över alla 
registerförteckningar som finns. Det är svårt att överblicka om en 
registerförteckning hålls aktuell och om den är fullständig för att få ut en rapport 
vid begäran om ett registerutdrag från en privatperson.  

Genom att använda ett gemensamt elektroniskt register för hela 
kommunkoncernen ökar säkerheten för att efterlevnaden av 
dataskyddförordningen följs eftersom registerförteckningen enklare kan hållas 
aktuell, korrekt och det finns en spårbarhet som visar vem som gjort vilken 
registrering. Det minskar risken för att register av misstag förändras, raderas 
och/eller försvinner.  

  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 62 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

För privatpersoner som önskar få ett registerutdrag ökar möjligheten till snabb 
och smidig hantering och att de får ut uppdaterade och korrekta 
personuppgiftsbehandlingar. Anställda inom kommunkoncernen kan enklare få 
råd och stöd av dataskyddsombudet som får notifieringar när nya 
personuppgiftsbehandlingar läggs in i registret. Detta möjliggör för 
dataskyddsombudet att granska informationen och komma med råd om någon 
information saknas eller behöver justeras.  

Sammanfattning 

 Finspångs kommunkoncern behöver en gemensam lösning för en digital 
registerförteckning 

 Det ger ökad kontroll på att registerförteckning förs inom hela 
kommunkoncernen. 

 Det förenklar arbetet för ansvariga eftersom de kan få meddelande om att 
det är dags för uppdatering gällande sina personuppgiftsbehandlingar 
vilket medför att registret enklare hålls aktualiserad och korrekt. 

 En digital registerförteckning minskar risken för att information 
försvinner och ökar spårbarheten över vem som är ansvarig för vilken 
personuppgiftsbehandling. 

 Dataskyddsombudet informeras när någon uppdaterar 
registerförteckningen och kan granska och ge aktuell återkoppling i 
ärendet.  

 Dataskyddsombudet kan genomföra återkommande revison på hela 
registerförteckningen och ge snabb återkoppling på förbättringsåtgärder 

  Enkelt att lämna ut registerförteckningen till Datainspektionen om denne 
gör en sådan begäran 

 Förenklar och snabbar upp processen när privatpersoner begär utdrag ur 
registerförteckningen. 
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Protokoll 63 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Ansökan 
Ledningsstaben ansöker om 60 000 kronor i utvecklingsmedel för digitalisering 
för projektets arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en 
kommungemensamlösning för elektroniskt register i Finspångs kommun.   
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 980 000 kronor. 
Vid beviljande av ovan sökta summa (60 000 kronor) finns 1 920 000 kronor 
kvar. 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1.  Att bevilja ledningsstaben digitaliseringsmedel för införandet av 
digital registerförteckning för hela kommunkoncernen under år 2021  
 
2.  Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för 
digitalisering med summan 60 000 kr 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 27   Dnr: KS.2020.0752 
 
Svar på medborgarförslag - Hall för boulespel 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om en önskan om att få tillgång till en hall 
för att kunna spela boulespel året om och lyfter frågan om äldres fritidsutbud. 
Förslagsställarna tycker att det bästa stället hall är på den nuvarande spelplatsen i 
bruksparken. 
I samtal med förslagsställare lyfter de båda vikten av att kommunen även satsar 
på fritidsanläggningar med aktiviteter som riktar sig i huvudsak till äldre 
personer och ger därefter en rad olika exempel på aktiviteter på vad som skapats 
för andra målgrupper än mot de årsrika. 
En boulehall är ett bra exempel på anläggning som riktar sig till äldre enligt 
Bernt och Lars. Det har under året visat sig ett ökande intresse för boule i 
Bruksparken då aktiviteten är förhållandevis smittsäker. Verksamheten har varit 
viktigt under året 2020 då Corona-pandemin varit ett stort bekymmer för äldre 
att ses och umgås med varandra. Bernt och Lars vittnar också om att Boule är en 
sport som alla kan medverka i, även om man har lite fysiska besvär. Det finns 
många exempel på människor som aldrig tidigare i sina långa liv trott att de 
skulle ägna sig åt att tävla som nu gör det på ett lustfyllt sätt, där resultaten alltid 
är det sekundära när man spelar boule enligt förslagsställarna. 
Det krävs en större investering för att bygga en hall för boule. Bruksparken är 
också en svår plats för den typen av byggnationer. Förvaltningens bedömning är 
att investeringen inte kan genomföras i rådande ekonomiska läge. Kommunen 
uppmanar frågeställarna att organisera sig och genom sin förening eller 
organisation söka externa bidrag exempelvis från arvsfonden eller 
landsbygdsprogrammet som exempelvis Byarådet i Tjällmo gjort när de 
genomförde en byggnation av boulehall. Där kan kommunen genom sitt 
ordinarie bidragssystem vara en stödjande part i projektet och finnas med i att 
hitta en bra plats för upprättandet av en boulehall. 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
1. Att avslå medborgarförslaget 
2. Att meddela förslagsställarna beslutet 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 28   Dnr: KS.2019.1277 
 
Förhandsbesked gällande LEADER Folkungaland 2021-2027 

Beskrivning av ärendet 

Aktuell programperiod för Leader Folkungaland har förlängts och kommer att 
avslutas 2022. Under kvarstående tid påbörjas även arbetet med kommande 
programperiod som beräknas sträcka sig 2023-2027.  
 
Finspångs kommun har under ett par programperioder deltagit i LEADER, den 
senaste i LEADER Folkungaland. Arbetet som bedrivs inom Folkungaland, med 
medfinansering av kommunerna tillsammans med EU-stöd, har betydelser för 
Finspångs kommuns föreningar, invånare och företagare. Med gällande regler 
omfattas hela Finspångs geografi av Folkungaland, det vill säga även Finspångs 
tätort. Under nuvarande programperiod har insatsområden vart följande fem: 
livskvalitet & attraktivitet, företagande &arbetstillfällen, miljöförbättringar, 
kommunikation samt mångfald. 

För att få en uppfattning om vilka kommuner som vill vara med kommande 
programperiod har Folkungaland ställt frågan om förhandsbesked (december 
2019), det vill säga att de kommuner som initialt har intresse att dela den 
kommande perioden ska meddelat detta. Hanteringen av deras förfrågan har 
senarelagts på grund av Covid-19 och de prioriteringar som gjorts för 
informationsärenden i kommunstyrelsen under 2020. Folkungalands 
representanter informerade på kommunstyrelsen den 9 december 2020. 
 
Under nuvarande programperiod har Finspångs kommun medfinansierat 
Folkungaland med 266´844 kronor per år. Hitintills har Finspångs kommun 
betalat drygt 1,3 mkr till Folkungaland under programperioden. Det samlade 
stödet som hitintills nått projekt i Finspång inkluderat medfinansiering i arbetstid 
i projekten är cirka 4,3 mkr. De projekt som genomförts hitintills har bland annat 
gett två nya företag, två heltidsanställda, många nya mötesplatser och flera nya 
produkter eller tjänster. Folkungaland är en viktig del i Finspångskommuns 
arbete för landsbygdens utveckling. 
Medfinansieringens storlek för kommande programperiod fastlås senare i 
processen i samband med att beslut om att delta i programperioden.  
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att lämna ett positivt förhandsbesked om kommande programperiod för 
LEADER Folkungaland. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 
sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 29   Dnr: KS.2020.1283 
 
Organisation för genomförande av översiktsplan 2020 

Beskrivning av ärendet 
Finspångs kommun har arbetat fram en ny översiktsplan med sikte på år 2035. 
Översiktsplanen grundar sig på Vision 30/35 och Agenda 2030. Förslaget till ny 
översiktsplan beräknas antas av kommunfullmäktige tidigt 2021. 
 
Det är en omfattande process att ta fram en ny översiktsplan, och en minst lika 
omfattande att genomföra dess intentioner. För att hålla ihop arbetet med 
genomförande och säkerställa att arbetet är prioriterat i kommunens arbete bör en 
referensgrupp tillsättas ur kommunstyrelsen.  
 
Referensgruppens uppdrag är att hålla ihop den politiska processen i 
genomförandet samt att vara ett stöd för förvaltningen i arbetet med 
genomförandet. Referensgruppen ska återrapportera till kommunstyrelsen och 
vid behov ge vägledning, prioritera uppdrag och vara ett stöd till förvaltningens 
processansvarig. 
 
Referensgruppen föreslås bestå av fem förtroendevalda från kommunstyrelsen, 
varav en sammankallande. I referensgruppen bör även kommundirektör ingå 
samt processansvarig tjänsteman. 
 
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att tillsätta en referensgrupp för genomförande av översiktsplan 2020 för 
tiden fram till 2022-12-31. 

2. Att utse följande personer till referensgruppen, XX XX XX XX XX för 
tiden fram till 2022-12-31. 

3. Att utse XXX till sammankallande för referensgruppen för tiden fram till 
2022-12-31. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  
 

- - - - - 
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2021-§ 30 
 
Informationsärenden 
a) Ingela Eriksson och Matilda Hansson från Östgötatrafiken informerar om 
trafikutredning kollektivtrafik stråket Finspång-Norrköping 
b) Johan Malmberg och Åsa Karlsson ger en uppdatering angående läget med 
Coronapandemin i Finspångs kommun. 
c) Heléne Wallman ger information gällande ärende förvaltningsrätten. 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 
 
- - - - - 
   



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 70 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 31 
 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 
besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 
kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 
kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet Dessa 
beslut redovisas för detta möte: 
 
 
 

Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 
av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder@nn  

  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 

av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder@nn 
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev folkbokförd i 

FInspångs kommun som har modermålsundervisning i 
annan skola med fristående huvudman@nn 

  

 
 Beslut tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av 

särskilt stöd@nn 
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 

av särskilt stöd - extraordinära stödåtgärder@nn 
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Himmelstalunds 

utbildningscentrum höstterminen 2020  
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2021  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

certifierad lyft- och fallskyddsutbildning inför APL  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Digitala läromedel till karraktärsämnen  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Skyddskläder räddningstjänst  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Utveckling av flexibla lärmiljöer i Bildningen. Del 1 av 4  
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 71 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Utveckling av flexibla lärmiljöer i Bildningen. Del 2 av 
4.  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Utveckling av flexibla lärmiljöer i Bildningen. Del 3 av 4  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor - 

Utveckling av flexibla lärmiljöer i Bildningen. Del 4 av 
4.  

  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Vreta 

Utbildningscentrum vårterminen 2021  
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Curt Nicolin 

gymnasiet höstterminen 2020  
  

 
 Beslut om resebidrag till gymnasieelev vid 

Kunskapsskolan i Norrköping läsåret 2020/2021  
  

 
 Beslut om resebidrag till elev vid Film & 

Musikgymnasiet läsåret 2020/2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Curt Nicolin Gymnasiet AB 

första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Ideella föreningen 

Studiefrämjandet i Östergötland firma Studiefrämjandet i 
Östergötland första kalenderhalvåret 2021   

  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Fria Läroverken i Sverige 

AB första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Hagströmska Gymnasiet 

AB första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till KLARA Gymnasium 

Kunskap AB första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Kunskapsskolan i Sverige 

Aktiebolag första kalenderhalvåret 2021  
  

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 72 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Beslut om bidragsbelopp till Ljud & Bildskolan LBS AB 

första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till DBGY Juvelen AB första 

kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Stiftelsen Europaskolan 

första kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Praktiska Sverige AB första 

kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till Lärande i Sverige AB första 

kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut om bidragsbelopp till ThorenGruppen AB första 

kalenderhalvåret 2021  
  

 
 Beslut att ansöka om statlig ersättning Q4 2020 gällande 

utbildningskostnader för asylsökande gymnasieelever 
som börjat nationellt program efter 18 års ålder  

  

 
 Beslut att ansöka om statlig ersättning från 

Migrationsverket för asylsökande gymnasieelevers 
utbildningskostnad kvartal 4 2020  

  

 
 Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta 

Utbildningscentrum läsåret 2020/2021  
  

 
 Beslut om kontant resebidrag till gymnasieelev vid 

Drottning Blankas gymnasium i Stockholm  
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp till elev vid Curt Nicolin 

gymnasiet höstterminen 2020  
  

 
 Beslut om resebidrag till gymnasieelev vid Alléskolan i 

Hallsberg läsåret 2020/2021  
  

 Tillfällig stängning av Kulturskolan till 2021-01-24    
 
 Omplacering av medel i 

pensionsmedelsplaceringsportföljen  
  

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 73 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Beslut om ändring av intern fördelning av 

checkräkningskredit på 50 mnkr  
  

 
 Ansökan om arrangemangsstöd "Plundringen - början till 

ett folkmord"  
  

 
 Ansökan om svensk flagga 2020    
 
 Ramjusteringar med anledning av förändrade internhyror 

2021  
 

  

 
 

Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 
att parkera på Videvägen, Finspång  

  

 
 Bakluckeloppis i Vibjörnsparken 2021 Sonstorps IK    
 
 Byte av vattenledning Skathagsvägen-Norra 

Storängsvägen -Finspångs Tekniska 11 januari - 31 juli  
  

 
 Trädbeskärning på Östermalmsvägen 18 januari - 19 

januari Kuddby Trädfällning AB  
  

 
 Finspångs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 

att parkera på Björkvägen, Finspång  
  

 
 Beslutsattestanter för politiks ledning, 

kommungemensamt samt finansenheten år 2021  
  

 
 Beslutsattester för sektor utbildning år 2021    
 
 Beslutsattester för sektor vård och omsorg år 2021    
 
 Ny fullmaktshavare med rätt att godkänna och skicka 

betslningar  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

Inköp av digitala pedagogiska hjälpmedel för 
anpassningar av gamla bibliotekets nedre del.  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

Inköp av digitala pedagogiska hjälpmedel för anpassning 
av gamla bibliotekets nedre del  

  

 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 74 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 
Anpassning av gamla bibliotekets nedre del till 
undervisningslokal under försöksperioden. Del 1 av 3  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

Anpassning av gamla bibliotekets nedre del till 
undervisningslokal under försöksperioden. Del 2 av 3  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

Anpassning av gamla bibliotekets nedre del till 
undervisningslokal under försöksperioden. Del 3 av 3  

  

 
  Beslut Skolskjuts särskilda skäl@nn    
 
 Beslut skolskjuts särskilda skäl@nn   
 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

inköp av digitala pedagogiska hjälpmedel för anpassning 
av bibliotekets gamla övre del under Coronapandemin. 
del 1  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

inköp av digitala pedagogiska hjälpmedel för anpassning 
av bibliotekets gamla övre del under Coronapandemin. 
Del 2  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

heta arbeten utbildning inför APL, del 1 
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

heta arbeten utbildning inför APL, del 2  
  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

anpassning av gamla bibliotekets övre del till 
undervisningslokal under Coronapandemin, del 1  

  

 
 Tilldelning 2020 ur projektmiljonen till gymnasieskolor- 

anpassning av gamla bibliotekets övre del till 
undervisningslokal under Coronapandemin, del 2  

  

 
 Utökat ansvarsområde SO    
 
 Stipendiater 2020    
 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 75 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 Förlängd stängning av Finspångs kommuns bibliotek 
med anledning av Coronaviruset covid-19 och skärpta 
nationella föreskrifter  

  

 
 Underlag till delegationsbeslut om förlängd stängning till 

och med 24 januari av Finspångs kommuns bibliotek 
med anledning av Coronaviruset covid-19  

  

 
 Förlängda restriktioner för idrottshallar och simhall med 

anledning av Coronaviruset covid-19 och skärpta 
nationella föreskrifter  

  

 
 Förlängd stängning av Fritidsverksamheten Hörnan med 

anledning av Coronaviruset covid-19 och skärpta 
nationella restriktioner  

  

 
 Förlängd stängning av Fritidsverksamheten Hörnan till 

och med 24 januari med anledning av Coronaviruset 
covid-19 och skärpta nationella restriktioner  

  

 
 Förlängd distansundervisning till och med 24 januari för 

gymnasieelever Bergska Bildningen på grund av 
coronapandemin  

  

 
 Distansundervisning från 7 december 2020 för 

gymnasieelever på Bergska gymnasiet, Bildningen på 
grund av coronapandemin  

  

 
 Förslag till Delegationsbeslut - Bidrag för 2021 

Pensionärs- och Handikappföreningar- Inklusive 
underlag  

  

 
 Slutredovisning hundpark i Finspångs tätort - 

verkställande av e-förslag  
  

 
 Mellan Östermalmsvägen 7 och Norrmalmsvägen 

Kuddby Trädfällning 20210118-20210119 TA 
TA+Siemens+skylt (1) 
TA+Siemens+skylt+1 (1) 
  

  

 Glasbruksvägen 28, 32 Finet (Brorssons Entreprenad) 
20201210-20210331 GT  

  

 
  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 76 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Kanalgatan-Norrmalmsvägen FT 20201207-20210207 

GT  
  

 
 Kanalgatan-Norrmalmsvägen FT 20201207-20210207 

TA  
  

 
 Kanalgatan-Norrmalmsvägen FT 20201207-20210207 

TA 2  
  

 
 GC mellan RV 51 och Frälsningsarmén FT 20201208-

20201223 GT 
GC mellan RV 51 och Frälsningsarmén FT 20201208-
20201223 TA  

  

 
 Rävuddsvägen 8 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 

20201209-20210430 GT  
  

 
 Skäggebyvägen 1 från Vibjörnsparken under RV 51 

(borrning) FT 20210318-20210325 GT  
  

 
 Skäggebyvägen 1 till korsning vid 9a FT 20210401-

20210630 GT  
  

 
 Bergslagstorget + Röda torget Grannedtagning FT 

20210114-20210119 TA  
  

 
 Norralundsvägen 15 FT 20210113-20210129 GT 

Norralundsvägen 15 FT 20210113-20210129 TA  
  

 
 N. Storängsvägen 27 FT 20210108-20210111 GT 

N. Storängsvägen 27 FT 20210108-20210111 TA  
  

 
 Brunnshusvägen FT 20210111-20210115 GT 

Sergels väg-Brunnshusvägen FT 20210111-20210122 
TA  

  

 
 Parkmark och GC-väg mellan N.Storängsvägen och 

Skathagsvägen FT 20210113-20210331 GT 
 
Parkmark och GC-väg mellan N.Storängsvägen och 
Skathagsvägen FT 20210113-20210331 TA  

  

 
 Beslut om anställningar chefsförordnanden 2019-2020     



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 77 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
 Höjd hyra Finspångs kommuns korttidsavdelning    
 
 Beslut att ansöka om statlig ersättning för asylsökande 

barn i grundskolan höstterminen 2020 - Grosvadsskolan   
  

 
 Beslut att söka statlig ersättning för asylsökande barn i 

grundskolan höstterminen 2020 - Storängsskolan  
  

 
 Beslut att ansökan om statlig ersättning för asylsökande 

barn i grundskolan höstterminen 2020 - Lotorps skola  
  

 
 Beslut att söka statlig ersättning för asylsökande barn i 

förskolan höstterminen 2020  
  

 
 Beslut om anställningar kvartal 4 2020    
 
 Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade kvartal 

4 2020  
  

 
 Beslut om fastställande av gymnasieverksamhetens 

programpriser och bidragsbelopp 2021  
  

 
 Förordnande vikarierande enhetschef 

bemanningscentralen  
  

 
 Beslut att ansökan om medfinansiering avseende den 

lokala naturvårdssatsningen LONA - Vart tog arterna 
vägen?  

  

 
 Beslut att ansökan om medfinansiering för lokala 

naturvårdssatsningen LONA - inventering av och 
information om invasiva arter  

  

 
 Lokala naturvårdssatsningen LONA - inventering av 

vilda bin  
  

 

Kommunstyrelsens beslut  

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

delegation till protokollet 

- - - -  



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 78 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

2021-§ 32 
 
Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 
1. Information till kommuner bredbandsstöd 2021 
2. Information 2020-12-10 till regionerna om PTS bredbandsstöd 2021 
3. Rekryteringsmyndigheten byter namn till Plikt- och prövningsverket 
4. Artikel om barn med funktionsnedsättning 
5. Meddelande 24/2020 från SKR:s styrelse om överenskommelse mellan staten 
och Sveriges kommuner och regioner om välfärdsteknik med de äldre i fokus 
2021 
6. Öppet brev från svenska covidföreningen till ansvariga för skolan avseende 
smitta i skola och förskola 
7. Meddelande från styrelsen – Överenskommelse mellan staten och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 
2021-2022 
8. Cirkulär 20:59 från SKR - utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021 
9. Cirkulär 20:60 från SKR - slutligt utfall av 2019 års kommunala 
fastighetsavgift, prognos 2020–2022 
10. Cirkulär 20:61 från SKR - överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser samt bilagor till AB 
11. Cirkulär 20:57 från SKR - budgetförutsättningar för åren 2020–2023 
12. Cirkulär 20:58 från SKR - redovisningsfrågor 2020 och 2021 
13. Inbjudan - Konferensen Regional utveckling den 5 maj 2021 
14. Minnesanteckningar Brottsförebyggande rådet 2020-11-05 
15. Överenskommelse med kommunerna om civilt försvar förlängs 
16. Beslut angående regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten 
för kulturanalys 
17. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2021 
18. Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2021, 
preliminärt utfall december 
19. Cirkulär 20:63 från SKR - avtal om musikanvändning i regional verksamhet 
2014–2021 alternativt 2017–2021 
20. Cirkulär 20:62 från SKR - Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning 
av sammanlagd anställningstid enligt 5 a § anställningsskyddslagen 



  

Kommunstyrelsen  
 

Protokoll 79 (79)  
Sammanträdesdatum  
2021-01-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

21. Cirkulär 20:53 från SKR - Ersättningar till kontaktfamiljer och 
kontaktpersoner enligt SOL år 2021 
22. Cirkulär 20:56 från SKR: omsorgsprisindex (OPI) för 2021 
23. SiS inför e-tjänst för elektroniskt undertecknande beslut om omedelbara 
omhändertaganden 
24. Cirkulär 20:50 från SKR - sotningsindex 2020 
25. Fastställd årsplanering för mottagande av nyanlända för bosättning under 
2021 
26. Cirkulär 20-51 från SKR Huvudöverenskommelse om lön med mera - HÖK 
20 och Med stud 20 - med OFR Läkare 
27. 2020-12-02 Protokoll Ce Sam med KS-ärenden 
28. Missiv - analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020 
29. Informationsbrev angående mottagandet av kvotflyktingar 
30. Cirkulär 20:49 från SKR - värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, 
skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 
31. Framtidens resor - Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen 
32. Månadsrapport förvaltning Finspångs stiftelser kapital november 2020 

33. Viktig information till myndigheter som omhändertar, företräder, vårdar eller 
omvårdar brittiska medborgare bosatta i Sverige 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  

 
1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 
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