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2021-§ 33 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 

Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2021-§ 34   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.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anta det brottsförebyggande programmet för perioden 2021–2024 

 

- - - - - 
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2021-§ 35   Dnr: KS.2020.0400 

 

Stöd till Stöldskyddsföreningens arbete med 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.  

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

- - - - - 
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2021-§ 36   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.  

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

 

Inge Jacobsson (M) yrkar att Finspångs kommun ska ingå i ett medlemskap i 

förbundet Räddningstjänst Östra Götaland 2021 och att förvaltningen meddelar 

detta beslut till RTÖG. 
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Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD), Jan-Erik Heintze (S), Kristin 

Andersson (KD) och Hugo Andersson (C) 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 bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut att inte ingå i ett medlemskap i 

förbundet RTÖG under 2021. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att inte ingå i ett medlemskap i förbundet Räddningstjänsten Östra 

Götaland under 2021.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att meddela RTÖG beslutet. 

Reservation 

Inge Jacobsson och Ralph Kronholm (båda M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Wallin (L) stödjer Inge Jacobssons (M) yrkande. 

- - - - - 
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2021-§ 37   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. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
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). 

 

- - - - - 
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2021-§ 38   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. 

Kommunstyrelsens beslut 
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). 

- - - - - 
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2021-§ 39   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. 

 

Yrkande 

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med 

ytterligare en att-sats: i syfte att skapa fler korttidsparkeringar och en säkrare 

trafikmiljö, uppdra till förvaltningen att komma med förslag på 

parkeringslösningar på Mattias Kaggs väg och Stationsvägen inklusive vändplats 

på Stationsvägen. 

 

Inge Jacobsson (M) yrkar att Bergslagsvägen utanför Joan´s öppnar omedelbart. 

Inge Jacobsson yrkar vidare att ärendet återremitteras med följande motivering: 

”Vad anser berörda företagare om detta förslag som är framtaget? Det bör vi veta 

innan beslut. 

En konsekvensanalys av hur förslaget påverkar framkomligheten under 

byggnationen för företagen önskas. 

 En kostnadsberäkning för det förslag som ligger för Förvaltningstorget, 

Bergslagstorget, Bruksparken och Slottsparken/Engelska parken efterfrågar vi. 

Kostnadsförslag för Bergslagsvägen etapp 2 samt Finsterwaldevägen skall tas 

fram. 

Vi ifrågasätter flyttningen av trappan (vid före detta bankhuset) och flytt/ny 

fontän, samt skapandet av en ny nedgång till torget. Det är kostnader som skulle 

kunna besparas. 

Stängningen av Stationsvägen är inte bra. Den skall var öppen. 

Ytterligare synpunkt gäller stenbeläggningen som föreslås, då den på sikt kan bli 

besvärlig tillgänglighetsmässigt.  

Pensionärsorganisationernas yttranden bör beaktas och tas med i planeringen 

Vi vill se ett förslag på en annan beläggning.” 

Vi håller också med att i syfte att skapa fler korttidsparkeringar och en säkrare 

trafikmiljö, uppdra till förvaltningen att komma med förslag på 

parkeringslösningar på Mattias Kaggs väg och Stationsvägen. 

 



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 18 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande om att 

Bergslagsvägen utanför Joan´s ska öppna omedelbart. 

Vidare yrkar Torgny Maurer att ärendet återremitteras med motiveringen: 

”Endast ett gestaltningsförslag har diskuterats. Ledamöterna har inte varit 

eniga i frågor som enligt vår mening ytterligare försvårar tillgängligheten för 

besökare i fordon till centrumhandeln, såsom avstängning av Stationsvägen samt 

nödvändigheten av ett tillräckligt stort antal lättillgängliga parkeringsplatser – 

något som centrumhandlarna noga påpekat! 

Tillgängligheten för funktionshindrande, där man inte tillräckligt beaktat tänkt 

gatubeläggnings inverkan. 

Det liggande förslaget kommer med stor sannolikhet ytterligare snedvrida 

centrumhandelns konkurrenskraft negativt gentemot handeln i Viberga-området. 

Ingen ungefärlig kostnadsberäkning har heller presenterats. 

Vårt förslag till beslut är: 

- att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

- att förvaltningen får i uppdrag: 

Att utlysa en arkitekttävling i två steg för hur Bergslagstorget, Förvaltningstorget 

samt Bruksparken ska utformas. En öppen utlysning följs av en slutlig tävling 

där tre fyra utvalda arkitektfirmor deltar. 

Att de invändningar som framkommit i Centrumgruppen vägs i den framtida 

gestaltningsförslaget.” 

 

Ralph Kronholm (M) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Inge Jacobssons 

(M) yrkande. 

 

Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp yrkandena om återremiss och finner att 

kommunstyrelsens avslår att ärendet återremitteras. 

 

Därefter tar ordföranden upp Torgny Maurers (SD) yrkande om att utlysa en 

arkitekttävling, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. 

 

Därefter tar ordföranden upp Inge Jacobssons (M) yrkande om att öppna upp 

Bergslagsvägen utanför Joan´s omedelbart, och finner att kommunstyrelsen 

avslår detta. 

 

Därefter tar ordföranden upp Ulrika Jeanssons (S) yrkande om att tillägga en 

ytterligare att-sats lydandes ”att i syfte att skapa fler korttidsparkeringar och en 

säkrare trafikmiljö, uppdra till förvaltningen att komma med förslag på 
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parkeringslösningar på Mattias Kaggs väg och Stationsvägen inklusive vändplats 

på Stationsvägen.” Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Därefter tar ordföranden upp förvaltningens förslags att-sats 1, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Därefter tar ordföranden upp förvaltningens förslags att-sats 2, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
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. 

 

3. att uppdra till förvaltningen att komma med förslag på 

parkeringslösningar på Mattias Kaggs väg och Stationsvägen inklusive 

vändplats på Stationsvägen, i syfte att skapa fler korttidsparkeringar och 

en säkrare trafikmiljö 

 

Reservation 

Inge Jacobsson och Ralph Kronholm (båda M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande. 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

 

Protokollsanteckning 

Mikael Wallin (L) stödjer Inge Jacobssons (M) yrkande. 

 

- - - - - 
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2021-§ 40   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.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå medborgarförslaget säkrare cykelbanor i Sonstorp. 

2. Att meddela frågeställaren beslutet 

 

 

- - - - - 
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2021-§ 41   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.  

 

Yrkande 

Stefan Carlsson (V) yrkar på ett tillägg lydandes: ”att det utöver planerad tillsyn 

ska (minst) en extra tillsyn per år genomföras för de serveringsställen som har en 

alkoholförsäljning om minst 125.001 kr per år. Detta för att stävja överservering 

och att värna folkhälsan.” 

 

Hugo Andersson (C) yrkar av slag till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande. 

 

Inge Jacobsson (M) bifall till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande. 

 

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) yrkar avslag till Stefan Carlssons 

(V) tilläggsyrkande. 

 

Ulrika Jeansson (S) och Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till liggande förslag 

till beslut och avslag till Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först det liggande förslaget, bygg- och miljönämndens 

förslag, på bifall eller avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 

 

Därefter ställer ordföranden Stefan Carlssons (V) tilläggsyrkande på bifall eller 

avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta tilläggsyrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
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  

 

- - - - - 

  



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 24 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 42   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.  
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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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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 

Yrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, förutom 

att-sats 10 som lyder: ”Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att planera för 

försäljning av nuvarande hemtjänstlokaler på Tingshusvägen 1.” 

Ulrika Jeansson (S), Kristin Andersson (KD), Stefan Carlsson (V) och Inge 

Jacobsson (M) yrkar bifall till Hugo Anderssons (C) yrkande. 

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, förutom 

att-sats 5 som lyder: ”Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för 

konstnärlig utsmyckning.” Motivering: Det framgår ej vem som beslutar om vem 

som får uppdraget och vad som skall gestaltas. Det borde framgå om konstnärlig 

utsmyckning kan gälla själva utformningen av byggnaden eller bara enstaka 

konstverk. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden tar först upp alla att-satser förutom att-sats 5 och 10, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller dessa att-satser.  

Därefter tar ordföranden upp Torgny Maurers (SD) yrkande om att ta bort att-sats 

5, och finner att kommunstyrelsen avslår detta yrkande. 

Därefter tar ordföranden upp Hugo Anderssons (C) yrkande om att ta bort att-

sats 10, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta yrkande. 
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Kommunstyrelsens beslut 
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.   

 

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. 

 



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 29 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

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. 

- - - - - 
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2021-§ 43   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. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna patientsäkerhetsberättelserna för den kommunala hälso- 

och sjukvården år 2020 

 

- - - - - 
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2021-§ 44   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.  
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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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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. 

Kommunstyrelsens beslut 
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 
 

- - - - - 
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2021-§ 45   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. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att avslå medborgarförslaget 

2. Att meddela förslagsställarna beslutet 
 

- - - - - 
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2021-§ 46   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.  

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

LEADER Folkungaland. 

 

- - - - - 
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2021-§ 47   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. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att tillsätta en referensgrupp för genomförande av översiktsplan 2020 för 

tiden fram till 2022-12-31. 

2. Att utse följande personer till referensgruppen, Ulrika Jeansson (S), Britt-

Marie Jahrl (S), Hugo Andersson (C), Kai Hallgren (SD) och Mikael 

Wallin (L) för tiden fram till 2022-12-31. 

3. Att utse Ulrika Jeansson (S) till sammankallande för referensgruppen för 

tiden fram till 2022-12-31. 

- - - - - 
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2021-§ 48   Dnr: KS.2020.0004 

 

Riskkontroll pensionsplaceringar december 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 december: 

Året avslutades med en överlag positiv börsmånad. Det blev till slut ett avtal 

mellan EU och Storbritannien och de finanspolitiska stimulanserna i USA 

förlängdes. Flera centralbanker utökade och förlängde dessutom de 

penningpolitiska stimulanserna, vilket tillsammans med starten av vaccineringen 

mot Covid-19 bidrog till den positiva stämningen på aktiemarknaderna. 

Stockholmsbörsen steg med 3,6% under månaden.  

 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 21%, en ökning mot november 

(20%). Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till 

ca 66 mnkr, en ökning med 0,4%. 

 

Förändringar i portföljen: 

Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 

utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

 

Under december månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 

10% till 14% 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 december: 

 

 
 

 

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 som påverkar finansenhetens resultat för 2020. Detta har utgjort en 

stor osäkerhetspost i kommunens löpande prognosarbete och skapar stora 

variationer i resultatet.  Vid december månads utgång visar portföljen en negativ 

värdeutveckling med -3,2 mnkr sedan årsskiftet.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar december 

2020 

 

- - - - - 
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2021-§ 49   Dnr: KS.2020.0007 

 

Skuldförvaltarrapport december 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 december månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för december 2020. Den 

genomsnittliga räntan har sänkts rejält jämfört med föregående månad och 

uppgår till 1,36% (1,56%).   

 

Under december har en ränteswap förfallit som påverkat snitträntan positivt. I 

enlighet med kommunfullmäktiges beslut har FFIA amorterat 10 805 000 kronor 

och istället erhållit ett aktieägartillskott med motsvarande belopp. Kommunens 

egna lån har därmed ökat. Under december har ett rörligt lån förfallit och det har 

istället omvandlats till ett fasträntelån vilket förbättrad kapitalbindningstiden. 

 

Internbanken har per den siste december krediter med rörlig ränta om 490,5 

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. 
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Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var 

måttet cirka 40%, vilket ligger inom angivet intervall.  Den genomsnittliga 

volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid 

utgången av december var värdet 2,03 år. 

 

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

 

Vid slutet av december uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 15% 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 2,44 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 december 2020. 

 

- - - - - 
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2021-§ 50   Dnr: KS.2020.1300 

 

Internkontroll sektor social omsorg februari 2021  

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen för februari 2021 omfattar följande kontrollmoment: 

Sammanställning av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 3 2020 

 

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2020 

 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2020 

    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 2 2020 

Kontrollerna visar:  

Sammanställning av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 3 2020 

Antalet placeringar och antalet individer för tertial 3 är betydligt färre än för 

tertial 1 och 2. Kostnaden för tertial 3 ligger mitt emellan kostnaderna för tertial 

1 och 2. 

Följande åtgärder redovisas: 

Det pågår löpande arbete med att hitta hemmaplanslösningar istället för 

placeringar.  

Kontrollerna visar:  

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2020 

Statistiken för andra halvåret 2020 visar att antalet utredningar som pågått mer 

än 122 dagar är drygt halverat jämfört med första halvåret och procentuellt är det 

också en förbättring. 

Följande åtgärder redovisas: 

Det pågår arbete med att korta ner utredningstiderna genom att förbättra 

utredningsmetoden. Vidare har mottagningsfunktionen utökats vilket har lett till 

att utredarna får en större möjlighet att arbeta med pågående ärenden. 

Kontinuerlig stöttning från chefen bidrar också till att hålla utredningslängden så 

kort som möjligt. 

Kontrollerna visar:  

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2020 

Det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av 

besluten har inte verkställts inom ett år. Antalet beslut som inte har verkställts 

eller har avbrott i verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående 

kvartal. 10 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt 
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hälften av de kvarvarande har individen antingen tackat nej till erbjuden 

plats/kontaktperson eller själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av 

ärendena är verkställighet planerad, i närtid. 

Följande åtgärder redovisas: 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Detta 

arbete har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen 

på gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så 

många beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för 

att lösa bristen på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut 

kunnat verkställas. 

Kontrollerna visar:  

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 2 2020 

Antalet bidragstagare och hushåll har ökat gentemot föregående år men närmade 

sig föregående års siffror under halvår 2 2020, alltså ett litet trendbrott från 

sommaren fram till slutet av året. 

Följande åtgärder redovisas:  

Så snart det är möjligt kommer antalet extratjänster utökas. Digitaliserade 

ansökningar som är under införande kommer, när detta är fullt genomfört under 

2021, att ge mer tid till handläggare att mer aktivt arbeta med klienter mot 

självförsörjning. Den under 2021 planerade riktade ekonomiska satsningen mot 

ungdomsarbetslösheten kan ge möjlighet för fler i gruppen unga vuxna inom 

försörjningsstödet att nå/närma sig självförsörjning. Det är viktigt att de insatser 

som denna satsning kräver kan genomföras så snart och effektivt som möjligt 

under de omständigheter som kommer att råda under året. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

februari 2021. 

- - - - - 
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2021-§ 51   Dnr: KS.2020.0929 

 

Statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor 
social omsorg, kvartal 4 2020 

Beskrivning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna 

en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

 

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från 

den dag då verkställigheten avbröts.  

 

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

 

Kvartal 4 2020 

Det är totalt 34 ärenden under kvartal 4, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, inte har verkställts inom tre månader. En tredjedel av 

besluten har inte verkställts inom ett år. Antalet beslut som inte har verkställts 

eller har avbrott i verkställighet har minskat med en tredjedel från föregående 

kvartal. 

10 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 4. I knappt hälften av 

de kvarvarande har individen antingen tackat nej till erbjuden 

plats/kontaktperson eller själv valt att ha ett avbrott i verkställigheten. I ett par av 

ärendena är verkställighet planerad, i närtid. 

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. 

Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta 

lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det 

allra oftast om brist på bostäder. Det kan även handla om att individens tackar 

nej till erbjuden plats/kontaktperson eller väljer att göra uppehåll i 

verkställigheten. Bland de rapporterade besluten finns det till exempel ett antal 

brukare som önskar avvakta verkställighet på grund av risken att smittas av 

corona-viruset. 

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. 

Besluten följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Detta 

arbete har lett till att ett stort antal beslut kunnat verkställas under hösten. Bristen 

på gruppbostäder har arbetats med under en längre tid och där är det inte så 

många beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för 

att lösa bristen på servicebostäder, vilket har resulterat i att ett antal beslut 

kunnat verkställas. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut social omsorg, kvartal 4 2020 

 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre 

månader på verkställighet, under kvartal 4 2020. 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 1315 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 1141 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 644 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 540 

Bostad för vuxna SoL -

 servicebostad 

Ej verkställt 457 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 409 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 358 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 275 

Bostad för vuxna LSS -

 servicebostad 

Ej verkställt 218 

Bostad för vuxna LSS -

 gruppbostad 

Ej verkställt 381 

Bostad för vuxna LSS -

 gruppbostad 

Ej verkställt 359 

Dagverksamhet SoL Avbrott 336 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 276 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 217 

Daglig verksamhet LSS Avbrott 108 

Kontaktperson SoL Ej verkställt 752 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 623 



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 45 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Kontaktperson LSS Avbrott 603 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 448 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 444 

Kontaktperson LSS Avbrott 346 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 343 

Kontaktperson LSS Avbrott 332 

Kontaktperson LSS Avbrott 305 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 287 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 286 

Kontaktperson LSS Ej verkställt 272 

Kontaktperson LSS Avbrott 268 

Kontaktperson LSS Avbrott 267 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 155 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 129 

Avlösarservice i hemmet 

LSS 

Ej verkställt 198 

Boendestöd SoL Avbrott 334 

Boendestöd SoL Avbrott 136 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen), 

sektor social omsorg kvartal 4 2020. 

 

- - - - - 
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2021-§ 52   Dnr: KS.2020.1298 

 

Internkontroll, sektor utbildning, februari 2021 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen för september 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

• Behörighet till gymnasiet 

• Meritvärde år 9 

• Grundsärskolans resultat 

• Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och 

elevombudet 

• Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola 

 

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

februari 2021 

- - - - - 
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2021-§ 53   Dnr: KS.2020.1050 

 

Samrådsyttrande Rapport (2020/0362) Trafikutredning 

stråk Finspång-Norrköping och stråk Valdemarsvik- 

Söderköping-Norrköping 

Beskrivning av ärendet 

Förslag på samrådsyttrande från Finspångs kommun  

Finspångs kommun tillstyrker förslaget  

Östgötatrafiken utreder utvecklingen av busstrafik i rubricerade stråk inför 

trafikstart med nya entreprenörer 2022. Huvudsyftet är att öka antalet resenärer 

och kollektivtrafikens marknadsandel. 

Kommunerna i stråken har fått ta del av utredningsmaterial och bjudits in till 

samråd. Förslagen beskrivs i sin helhet i bifogat underlag. Utöver detta har 

information presenterats i kollektivtrafikutvecklingsgruppen där representanter 

från Bergska gymnasiet, Curt Nicolin Gymnasiet samt Siemens Energy AB ingår 

och där deltagare har lämnat synpunkter på underlaget.  

Finspångs kommun ser positivt på förslagens inriktning och stödjer 

Östgötatrafikens avsikt att göra kollektivtrafiken mer attraktiv genom att erbjuda 

kortare restider, ökad turtäthet och enklare linjedragningar.  

Kommunen är medveten att trafikeringsförslagen medför ett investeringsbehov i 

kommunens infrastruktur. Kommunen ser att det är viktigt att tillsammans med 

Östgötatrafiken fortsätta upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomisk planering. 

Följande delar i de föreslagna förändringarna kommenteras särskilt: 

 

• Att expressbussarnas linjesträckning går via Östermalmsvägen ser 

kommunen vara av stor vikt. Östermalmsvägen utgör ett viktigt 

kollektivtrafikstråk där både stora bostadsområden och flertalet 

tillgänglighetsanpassade hållplatslägen sedan tidigare har anordnats. 

• För vissa av de hållplatslägen inom Finspångs kommuns tätort som har 

utpekats kommer föreslagna åtgärder medföra investeringskostnader. 

Viktigt att dessa åtgärder kan genomföras med statlig medfinansiering.      

• Söder tull i Norrköping kommer enligt utredning inte att trafikeras. Det 

innebär att resenärer mot vissa gymnasieskolor och arbetsplatser både i 

Norrköping och Finspång kan komma att behöva genomföra byten på 
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sina resor. Byten kan generellt innebära minskad attraktivitet att resa med 

kollektivtrafik.  

Finspångs kommun ser vidare att det är av vikt att det fortsatta samarbetet med 

Östgötatrafiken bibehålls. Ett väl fungerande kolletivtrafiknät är viktigt ur flera 

aspekter, dels det hållbara resandet men även för attraktiviteten för Finspångs 

kommun i sin helhet.  

För kommunen som arbetsgivare är kollektivtrafiken viktig utifrån ett 

pendlingsperspektiv. Finspångs kommun har utöver de personer som bor i 

Finspång ett brett upptagningsområde.  

Den totala pendlingen har ökat under åren. Pendlande arbetskraft kommer främst 

från medarbetare som bor i Norrköping. Näst efter Norrköping pendlar flest 

personer till Finspång från Linköping, Motala och Katrineholm. Även pendlande 

från Örebro har ökat.  

Finspångs kommuns står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning 

framåt. Tillgänglighet till arbete, där kollektivtrafiken är en del är viktigt för 

Finspångs kommun när det gäller personal- och kompetensförsörjning. 

Yrkande 

Torgny Maurer (SD) yrkar att Linje 40 sträckning fram till Söder tull bör vara 

kvar då en relativt stor mängd gymnasieungdomar och vuxna från Finspång 

utnyttjar denna sträckning – Enligt uppgift ca 20-30 per morgontur varje dag. 

Argumentet att bussen fastnar i rusningstrafik har inte kunnat beläggas enligt de 

undersökningar vi genomfört. Att behöva byta linje kommer att försvåra och 

minska tillgängligheten. Kommer att upplevas som besvärligt. Öka 

sannolikheten för sen ankomst. Stor risk att restiden blir över en timme till 

slutmålet. Kan komma att göra Finspång till en mindre attraktiv boendeort för 

familjer med ungdomar som valt att studera i Norrköping. 

 

Ulrika Jeansson (S), Stefan Carlsson (V), Kristin Andersson (KD), Mikael 

Wallin (L), Jan-Erik Heintze (S), Inge Jacobsson (M), Kai Hallgren (KD) och 

Jonny Persson (S) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande att linje 40 

sträckning fram till Söder tull bör vara kvar. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut – förvaltningens 

förslag med tillägg av Torgny Maurers (SD) yrkande om att linje 40 sträckning 

fram till Söder tull ska vara kvar. Kommunstyrelsen bifaller detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att lämna samrådsyttrande enligt förslag ovan, med tillägg om att 

kommunstyrelsen tycker att linje 40 sträckning fram till Söder tull ska 

vara kvar 

- - - - - 
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2021-§ 54   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp 

Beskrivning av ärendet 

Hösten 2016 inkom ett e-förslag där frågeställaren ser ett behov av lekplats på 

Östra Hårstorp i och med att det finns många barn i området samt kommunens 

planer att utveckla området mellan KL-industri och Östra Hårstorp.  
 

I KS2018-§49 tilldelas sektor samhällsbyggnad uppdraget att i samband med 

pågående planarbete se över behovet av en kommunal lekplats i det aktuella 

området. I investeringsplan 2019-2021, KS 2018.1309, tilldelades medel till 

lekplats Östra Hårstorp.  

 

Lekplats Östra Hårstorp stod färdig till sommaren 2020. Lekplatsen riktar sig 

mot åldersgruppen 0 år och uppåt.  

 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 687 628 kronor. 

 

Totala tillkommande driftkostnad uppgår till 32 748 kr. 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 54 103 kronor per år. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Östra Hårstorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 55   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för infrastruktur 2019 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 

2 200 000kr 

 

Investeringskostnaden uppgår till 2 248 014 kronor.  

Kapitalkostnader för projektet uppgår till 143 134 kronor för avskrivning och 44 

960 kronor. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2019 

  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 56   Dnr: KS.2021.0101 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för infrastruktur 2020 tilldelades sektor samhällsbyggnad 

investeringsmedel för asfaltering. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 

2 800 000kr 

 

Investeringskostnaden uppgår till 2 752 480 kronor.  

Kapitalkostnader för projektet uppgår till 219 748 kr. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Asfalt 2020 

  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 57   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning Butbro gång-och cykelbro 

Beskrivning av ärendet 

Behovet av en bro över Lotorpsån, här kallad Butbro gång-och cykelbro, 

framkom under planeringsstadiet av gång-och cykelväg Butbro. Flera olika 

modeller av broar och utredningar har under åren genomförts. Projektet har lagts 

ner för att återigen plockas upp under 2017 för nuvarande gestaltning. 

 

Butbro gång-och cykelbro sammanlänkar gång-och cykelvägen mellan Butbro 

och Östermalmsvägen och bidrar till att både vuxna och barn kan ta sig mellan 

olika målpunkter på ett tryggt och säkert sätt. 

 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun. 

Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 558 538 kronor varav 

kommunens del utgör 1 218 831 kronor. Projektet har även föranlett 

förgävesprojekteringskostnader med 66 137 kronor, vilket till 50 % ingår i 

bidrag från Trafikverket. 

 

Totala tillkommande driftkostnaden för gc-och bro uppgår till 19 116 kr. 

 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 167 158 kronor per år, bidraget från 

Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 57 735 kr, vilket ger en 

nettokostnadseffekt på 109 423 kronor. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning Butbro gång- och cykelbro 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 58   Dnr: KS.2019.0560 

 

Slutredovisning av investeringsmedgivande, Konstgräsplan 
Lotorp 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med projektet var att anlägga en konstgräsplan i Lotorp. I samband med 

projektering framkom att marken var förorenad utifrån tidigare användning.  

 

Utifrån av att det finns ett stort behov av att sanera området gjordes en temporär 

åtgärd för att idrottsföreningen skulle kunna bedriva sin verksamhet. Därav 

anlades en gräsplan som beräknas kunna användas för verksamhet under tre år i 

avvaktan på sanering i dialog mellan kommunen och föreningen. 

 

Den totala kostnaden för åtgärden uppgick till 1 073 149 kr mot budgeterade 

1 300 000 kr. 

 

Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 379 179 kronor per år, avskrivningstiden 

är satt till tre år i och med ovanstående. 

 

Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda 

delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom 

sektorns befintliga budgetram. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna slutredovisning Konstgräsplan Lotorp 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 59   Dnr: KS.2021.0017 

 

Investeringsmedgivande räddningsfordon 2021 

Beskrivning av ärendet 

Sektor samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt 

beslut §412 KS.2020.1012 för investering i räddningsfordon inom ramen för 

investeringar för samhällsskydd. 

 

Räddningsenheten har idag två bas räddningsfordon (stora brandbilar). Det ena 

fordonet används av heltidspersonalen, den andra bilen används av 

deltidspersonalen. Fordonet som används av deltidpersonalen är från 2002 och 

behöver bytas ut då servicekostnaden blir allt dyrare samt att utrustningen inte 

lägre är tillförlitlig. 

 

Investeringen beräknas uppgå till 6 miljoner kronor. Investeringen innebär nya 

kapitalkostnader som finansieras från kommungemensamma kostnader. 

Ramjustering till sektorn sker vid slutredovisning av investeringen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för 

investering i räddningsfordon 2021 med 6 miljoner kronor. 

2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för 

samhällsskydd enligt §412 KS.2020.1012 

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramjustering för nya kapitalkostnader 

i samband med slutredovisning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 60   Dnr: KS.2021.0110 

 

Byggnation av Lotorps förskola 

Beskrivning av ärendet 
Lotorps förskola är en utpekad i investeringsplan för 2021. I Lotorps tätort har 

det tidigare funnits förskoleverksamhet. Verksamhetslokalerna drabbades av 

brandskada 2018 orsakat av ett tekniskt fel i ett ventilationsaggregat. 

Konsekvensen av branden blev omfattande då en avdelning drabbades av 

totalskada och resterande delar rökskadades. 

Ägarförhållandet av förskolan var uppdelat i flera delar då verksamheten utökats 

vid flera tillfällen. Ursprunglig byggnad med en avdelning ägdes av Finspångs 

kommun och resterande delar var inhyrda genom externt moduluthyrnings 

företag. Då förvaltningen i dialog med övriga ägare och försäkringsbolag 

undersökte möjligheten till återuppbyggnad uppstod hinder. 

Förvaltningen i dialog med myndighetsnämnd kunde konstatera att 

återuppbyggnad inte var möjlig med gällande detaljplan. Efter dialog med sektor 

Utbildning upptogs förhandling med modulägaren om uppsägning av befintligt 

kontrakt. Den kommunägda delen av förskolan ersattes av försäkringsbolaget 

och revs. Förskoleverksamhet flyttades till de av kommunen inhyrda modulerna 

på Tegelbruksområdet. Dessa var sedan tidigare uppsagda av kommunen men 

återupptogs i och med branden. Modulerna ägdes av samma bolag som i Lotorp. 

Nulägesbeskrivning 

Förvaltningen har genomfört en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort med 

huvudsyfte att etablera en sex avdelnings förskola. I dialog med 

samhällsplaneringsenheten pekades tre möjliga områden ut. Tallgläntan, 

centrumfastigheten i anslutning till gamla konsum samt tomt där förskolan 

tidigare var etablerad. När samtliga underlag och förutsättningar var 

genomgångna så befanns befintlig förskole tomt som mest lämplig.  

Planeringsförutsättningen stämdes av med kommunledningen och fastställdes 

under 2019. Fördjupade utredningar genomfördes och pekade tidigt ut behovet 

om tillförsel av ytterligare mark. Förhandling upptogs med grannägare om köp 

av mark. Efter förhandling tecknades avtal om förvärv av ytterligare mark samt 

trafikåtgärder i det framtida planområdet. Sedvanligt detaljplanearbete initierades 

av förvaltningen och genomfördes under 2019/20. Planen är fastställd av 

fullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.  

Beskrivning av planerad förskoleverksamhet 

Förvaltningen föreslår att Lotorps förskola ska bestå av sex avdelningar. Antal 

förskoleplatser behöver utökas för att möta efterfrågan i närområdet och den nya 

förskolan bör ha kapacitet för ca.100 barn och 20 pedagoger.  
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Lokalerna bör innehålla sex hemvister/avdelningar och gemensamma utrymmen. 

Verksamheten ska ges möjligheter att skapa lärmiljöer som rymmer ateljé, 

bibliotek, rörelse/drama samt natur och teknik. Lokalerna ska ha ett naturligt 

flöde, mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön. Entréernas placering är av 

betydelse och bör planeras in för att stämma med den pedagogiska idén. 

Förskolan planeras med tillagningskök. 

 

Antalet barn i förskoleåldern har ökat under ett antal år och ligger på en stabilt 

hög nivå. Förvaltningens samlade bedömning är att det över lång tid finns behov 

av en permanent förskola i upptagningsområdet. Förskolan ligger geografiskt bra 

med närhet till rekreationsområden. 

Beskrivning av planerad byggnation 

Förvaltningen har arbetat enligt principen modellförskola. En princip som initialt 

framtogs av Norrköpings kommun i dialog med arkitektgruppen GKAK. (Idag 

ARQLY) Finspångs kommun har inhämtat godkännande för användande av 

grundhandlingar. Denna princip har genomförts vid byggnationen av Lillängens 

förskola 4 avdelningar. Utvärderingen av denna byggnation bedöms som mycket 

god. 

 

Projekteringen har som ovan inriktats mot en sex avdelnings förskola 

innehållande ett tillagningskök. I planeringen har även hänsyn tagits till 

fastighetens geotekniska förutsättningar gällande markfukt och eventuell 

pålning. Byggnaden kommer att behövas höjas för att hantera eventuella 

fuktproblem.  

 

Projektet planeras enligt byggnadsstandard Silver och certifieras enligt metodik 

för fuktstandard. Ytterligare planerings faktorer är paneler för solenergi samt 

medel för konstnärlig utsmyckning.  

 

I och med valet av modellförskola har förvaltningen tillgång till ett flertal 

referensobjekt. Här kan konstateras att de senaste projekten i vårt närområde 

innehållande sex avdelningar har kostat: 
 

Namn  Kostnad 

Kimstad förskola  upphandlad 2018 51,2 mkr 

Fyrby förskola      upphandlad 2019 54 mkr 

Projekteringskostnaderna för ovanstående projekt ligger i spannet 4,1–4,6 mkr.  

Med stöd av ovanstående faktorer gör förvaltningen den bedömningen att 

kostnadsramen 55 mkr bör kunna hållas. Exakt svar kan endast ges när eventuell 

upphandling genomförts. Dock kan konstateras att marknaden i dagsläget inte är 

överhettad. Projektet borde uppvisa ett stort intresse från entreprenörer. 
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Ekonomiperspektiv 

Förvaltningen bedömer att projektet väl överensstämmer med de önskemål som 

sektor utbildning ställt upp. I förslaget finns även tillagningskök medräknat.  

 

Projektets kalkylering visar på en bedömd kostnad om ca 55 mkr för 

genomförande av nybyggnation av förskola Lotorp. I projektet finns inte 

inventarier inräknande utan föreslås äskas separat av sektor Utbildning. 

 

I projektet medräknas följande: 

• avsättning av medel för konstnärlig utsmyckning 

• avsättning av medel för solceller 

Framtida hyreskostnad belastas Sektor Utbildning och finansieras inom ram för 

sektorn. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att besluta om genomförande av 

upphandlad entreprenad inom en kostnadsram om maximalt 55 mkr. 

investeringskostnader för om – och nybyggnation per 2021 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

2. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att upphandla projekt Lotorps 

förskola 

3. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig 

utsmyckning 

4. Att kostnader för genomförd investering regleras genom fastighetshyra 

som belastar sektor Utbildning. I internhyra ska kostnader såsom räntor, 

avskrivningar samt driftskostnader beaktas 

5. Att behov av möbler samt annan utrustning till sektor Utbildning prövas 

inom ramen för verksamhetsinvesteringar 2022 och beslutas i enlighet 

med KS delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 59 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 61   Dnr: KS.2019.1076 

 

Uppföljning och ansökan utvecklings- och omställningspott för 
preventivt arbete i hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån det strategiska målet i Agenda 2030 ”God hälsa och välbefinnande” där 

Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för varje individ att ta ansvar för 

sin egen hälsa, sökte och beviljades sektor vård och omsorg medel från 

utvecklings- och omställningspotten för att arbeta preventivt inom områdena fall, 

undernäring och trycksår. 

I Omsorgsberedningens strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i 

syfte att stärka patientsäkerheten finns som förslag att all personal på alla nivåer 

ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande säkerhetskultur. 

Utifrån det sökte även sektorn medel för att intensivt arbeta med 

förflyttningsteknik för att förebygga vårdskador i samband med förflyttningar, 

men även förebygga ur ett medarbetarperspektiv, för att förhindra arbetsskador.  

 

Utvecklingsmedlen som beviljades användes för att anställa arbetsterapeut och 

fysioterapeut som fick i uppdrag att arbeta med preventiva insatser och med 

patientsäkerhetsinsatser. Under 2020 har följande delar utvecklats: 

Arbetsterapeut och fysioterapeut har fortbildat sig i förflyttningsteknik för att 

därefter skapa en utbildning i tre delar för omvårdnadspersonal. Utbildningen 

innehåller praktiska moment samt ett skriftligt utbildningsmaterial. En ny lokal 

har iordningställts med arbetstekniska hjälpmedel för att möjliggöra de praktiska 

momenten. Vid årets slut har cirka 50 medarbetare slutfört utbildningen som 

blev något försenad på grund av rådande pandemi.  

En plan för uppstart av det preventiva arbetet med hjälp av kvalitetsregistret 

senior alert har gjorts för samtliga enheter inom vård och omsorg. Dock har den 

inte kunnat följas fullt ut på grund av pandemin, men kommer att återupptas 

under våren 2021. Arbetsmaterial och koncept finns framarbetat vilket också 

kommer kopplas ihop med den e-learningplattform som håller på att 

implementeras i sektorn.  

Ett arbetssätt för att erbjuda personer som beviljats trygghetslarm ett hembesök 

av arbetsterapeut med syftet att verka fallförebyggande har tagits fram under 

året. Arbetssättet har sjösättas i slutet av 2020 och kommer under 2021 att vara 

en del i Rehabenhetens ordinarie verksamhet.  

Då samtliga delar i satsningen på grund av pandemin inte har kunnat genomföras 

fullt ut är det svårt och för tidigt att se några effekter. Del av tiden har också 

krävts för planering och förberedelser inför själva insatserna. 
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Sammanträdesdatum  

2021-02-10  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ansökan utvecklingsmedel preventivt arbete för 2021 

För att Finspångs kommun och sektor vård och omsorg ska kunna fortsätta att 

utveckla det preventiva arbetet för att förhindra fallolyckor, undernäring och 

trycksår samt stärka patientsäkerheten så ansöks om medel från utvecklings- och 

omställningspotten för 2021.   

För att kunna implementera planen för det preventiva arbetet i kvalitetsregistret 

senior alert behöver en arbetsterapeut avsätta arbetstid om 25 %. Vad gäller 

insatsen för patientsäkerhet genom kunskapshöjning i förflyttningsteknik 

behöver arbetsterapeut och fysioterapeut avsätta 35–40 % var av sin 

sysselsättningsgrad för att kunna slutföra påbörjat arbete. 

 

Ansökan 

Sektor vård och omsorg ansöker om 600 000 kronor i utvecklingsmedel för att 

arbetsterapeut och fysioterapeut ska kunna fortsätta att arbeta med preventiva 

insatser och avsluta påbörjade patientsäkerhetsinsatser under år 2021.  

 

Av de avsatta medlen i utvecklings- och omställningspotten för år 2021 finns 

2 759 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (600 000 kronor) 

finns 2 159 000 kronor kvar.  

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna ansökan om medel från utvecklings- och 

omställningspotten enligt ovan till Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

för att fortsatt arbeta preventivt under 2021 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 62   Dnr: KS.2020.1353 

 

Styr- och ledningsmodell Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram en beskrivning av kommunens styr- och 

ledningsmodell. Syftet med beskrivningen är att den ska ge en övergripande 

helhetsbild av hur verksamheten i kommunkoncernen leds och styrs, hur arbetet 

planeras och följs upp och vilka krav som ställs på förvaltning och bolag. 

I beskrivningen samlas de beslut som finns kring vi ska arbeta med styrning och 

ledning i kommunen. 

Tanken är att det ska vara ett levande dokument som förändras i takt med nya 

beslut och rutiner och att det finns länkar i dokumentet till aktuella 

styrdokument. 

Dokumentet riktar sig främst till chefer, förtroendevalda och de som har en 

stödfunktion till ledningen. 

Beskrivningen ska även användas vid introduktion av nya chefer och 

förtroendevalda och den kommer att kompletteras med en 

powerpointpresentation. 

För att underlätta att dokumentet ska vara en levande och uppdaterad beskrivning 

är tanken att det inte ska fastställas politiskt.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att ta informationen till protokollet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2021-§ 63   Dnr: KS.2021.0111 

 

Tryggande av framtida pensioner 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har utrett frågan kring tryggande av framtida pensionsåtagande. 

Utredningen pekar på att de åtgärder som gjordes med start 2005, genom att 

avsätta medel till en pensionsmedelsportfölj och markera delar av eget kapital 

som pensionsreserv, har förlorat sitt syfte och en förändring behöver göras. 

Alternativen som beskrivs i utredningen är fortsatt kapitalförvaltning eller 

försäkring och oavsett om man väljer kapitalförvaltning eller försäkring bör man 

inrikta sig på att trygga den förmånsbestämda pensionen i balansräkningen för att 

säkra att likviditetspåfrestningen inte skjuts på framtida generationer. 

Utredningen pekar på för- och nackdelar med de olika alternativen. Båda 

alternativen används i andra kommuner. Enligt en enkät som SKR genomförde 

2019 angav ca 35 procent av de svarande kommunerna att de hade en 

försäkringslösning medan ca 15 procent hade en kapitalplacering som täckte hela 

eller delar av den förmånsbestämda pensioner. 

Förvaltningen har sammanställt risker/för- och nackdelar med de olika 

alternativen i nedanstående matris  

 Risker Försäkring Kapitalplacering 
 

Plus Minus Plus Minus 

Kostnad för administration   
  

  

Kostnad för kapitalförvaltning   
  

  

Krav på kompetens 

kapitalförvaltning 

  
  

  

Krav på kompetens redovisning   
  

  

Krav på styrdokument   
  

  

Krav på uppföljning   
  

  

Sårbarhet att upprätthålla 

kompetens inom kommunen 

      

Möjlig högre avkastning       
 

Möjlighet att påverka 
 

    
 

Ansvar för utfästelsen   
  

  

Aktuariell risk (se not 3 sid 12)   
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Sammanträdesdatum  
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Finansiell risk   
  

  

Garanterad avkastning   
  

  

Avkastningsskatt         

Kapitalet låst till pension 
 

    
 

Hög initial kostnad 
 

    
 

Skuld kvar i balansräkningen   
  

  

Värdeförändringar påverkar 

resultatet 

  
  

  

Justeringar i 

balanskravsutredningen 

  
  

  

 

Förvaltnings slutsatser 

Att inte göra något är inte ett alternativ. 

Vilket tryggandealternativ som passar kommunen bäst bygger på flera faktorer 

såsom: 

• Vilken risk är kommunen beredd att ta? 

• Vilka resurser har kommunen att avsätta åt hanteringen? 

• Vilken möjlighet att påverka förvaltningen vill kommunen ha? 

• Vilka redovisningsmässiga effekter är av särskild vikt? 

• Vilka andra faktorer är av vikt? 

Förvaltningen ser helt klart en fördel med en försäkringslösning då kommunen i 

så fall överlämnar till försäkringsbolaget att förvalta kapitalet och kommunen får 

en minskad och betydligt enklare och mindre kompetenskrävande administration. 

Kommunens resultat kommer inte heller att påverkas av förändring i 

tillgångarnas marknadsvärde. Om försäkringslösningen anses intressant bör en 

skarp offert begäras från Skandia. 

Å andra sidan ger egen kapitalförvaltning en möjlighet till bättre direkt 

avkastning i portföljen och det blir ingen initial kostnad som är fallet vid 

försäkringslösning. Om valet faller på egen kapitalförvaltning behöver 

styrdokumenten uppdateras så att kapitalet matchas mot skulden för den 

förmånsbestämda pensionen i balansräkningen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att välja något av följande alternativ 

a. Att fortsätta med kapitalförvaltning och uppdatera 

styrdokumenten så att kapitalförvaltningen matchas mot den 

förmånsbestämda pensionen i balansräkningen 

b. Att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämd 

pension och återkomma till kommunstyrelsen med information 

kring ekonomisk påverkan  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 

- - - - - 
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2021-§ 64 
 

Informationsärenden 

a) HR-chef Heléne Wallman informerar om löneöversynen för år 2021. 

b) Samhällsbyggnadschef Heléne From och bygg- och miljöchef Lina Rüdow 

informerar om hur bygg- och miljö har arbetat gentemot näringslivet under 

pandemin. 

c) Samhällsbyggnadschef Heléne From och enhetschef Magnus Pirholt 

informerar om statusen på detaljplaner. 

d) Utbildningschef Anders Pantzar, utbildningsstrateg Rojyar Khalili och teknisk 

förvaltare Ari Koivunen informerar om Dagbarnvårdarhuset i Grytgöl. 

e) Kommundirektör Johan Malmgren och vård- och omsorgschef Åsa Karlsson 

informerar om läget med Coronapandemin i Finspångs kommun. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

- - - - - 

   



  

Kommunstyrelsen  Protokoll 66 (69)  

Sammanträdesdatum  

2021-02-10  
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2021-§ 65 

 

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 samt 

genom dokument i pärm under sammanträdet. 

Dessa beslut redovisas för detta möte: 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Järvenskolan med 

omfattande behov av särskilt stöd@NN 
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 

av särskilt stöd@NN 
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov 

av särskilt stöd@NN 
  

 
 Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt 

stöd@NN 
  

 
 Medfinansiering av EKB 2020    
 
 Beslut om tilläggsbelopp för elev vid Vreta 

utbildningscentrum höstterminen 2020   
  

 
 Beslut om tilläggsbelopp till elev vid Curt Nicolin 

gymnasiet vårterminen  2021  
  

 
 Beslut om fortsatt tilläggsbelopp för elev vid Curt Nicolin 

Gymnasiet vårterminen 2021   
  

 
 Beslut om resebidrag till elev vid Alléskolan höstterminen 

2020   
  

 
 Beslut om mottagande av elev av synnerliga skäl till 

introduktionsprogrammet Individuellt alternativ vid 
Bergska gymnasiet vårterminen 2021  

  

 
 Beslut att ansöka om statsbidrag från Skolverket för 

papperslösa barns utbildningskostnader VT 2021  
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 Ramjustering mellan utvecklingsavdelning och 

kommundirektören gällande en tjänst   
  

 
 Ramjustering sektor samhällsbyggnad med anledning av 

aktiverade investeringar.  
  

 
 Kompletterande beslut -ramjustering löneöversyn 2020     
 
 Ramjustering löneöversyn 2020     
 
 Beslut uppskjuten skolplikt@NN    
 
 Beslut skolskjuts av särskilda skäl@NN    
 
 Beslut skolskjuts av särskilda skäl@NN    
 
 Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag för 

kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan och 
fritidshemmet 2021  

  

 
 Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag för 

bättre språkutveckling i förskolan 2021   
  

 
 Utökat ansvarsområde, Hårstorps hemtjänst    
 
 Kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss 

närundervisning till och med 1 april för gymnasieelever 
Bergska Bildningen på grund av coronapandemin   

  

 
 Ändrat beslut om förlängd stängning till 2021-02-07 av 

idrottshallar avseende barn och unga   
  

 
 Förlängd stängning av verksamheter till 2021-02-07 med 

anledning av Coronaviruset covid-19: bibliotek, idrottshall, 
simhall, fritidsverksamheten Hörnan och kulturskolan   

  

 
 Fågelsångsvägen 10 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 

210127-210202 GT 
Fågelsångsvägen 10 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 
210127-210202 TA   

  

 
 Lillsjövägen 26 FT 210125-210126 GT 

Lillsjövägen 26 FT 210125-210126 TA   
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 Lärkvägen 9 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 
210129-210129  
Lärkvägen 9 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 
210129-210129 TA   

  

 
 Tallbacksvägen 30 Vattenfall (Brorssons Entreprenad AB) 

210210-210210 GT   
  

 
 Degelvägen 20 Rejmyre Vattenfall (Brorssons Entreprenad 

AB) 210626-210626 GT  
  

 
 Degelvägen 20 Rejmyre Vattenfall (Brorssons Entreprenad 

AB) 210626-210626 TA  
  

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

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

delegation till protokollet 

- - - -  
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2021-§ 66 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 
 

1. Finspångs motorsällskap – till våra sponsorer 

2. Minnesanteckningar samrådet för strategiska frågor 2021-01-15 

3. Cirkulär 21:02 SKR, Förlängning av överenskommelse om 

semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper 

under coronapandemin 

4. Cirkulär 21:05 SKR, Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att 

förhindra spridning av Covid-19 

5. Cirkulär 21:06 SKR, Förlängning av överenskommelse om undantag från 

överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av 

Covid-19 

6. Cirkulär 21:07 SKR, Förlängning av överenskommelse om 

semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper 

under coronapandemin 

7. Finspångs kommuns samförvaltade stiftelse, månadsrapport december 2020 

 

8. Protokoll Central samverkan 2021-01-13 

9. Protokoll samverkan, ledningsstab 2020-12-09 

 

Kommunstyrelsens beslut  

 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet 

- - - - - 

 

 


