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Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset Finspång 

 

Innehållsförteckning 

Plats och tid: 

 

Konferensrum Glan, den 9 april 2018, kl. 13:00-16:00 

Beslutande: Ulrika Jeansson (S) 

Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) ersätter Herman Vinterhjärta (MP) 

Inge Jacobsson (M) 

Riitta Leiviskä-Widlund (S) 

Britt-Marie Jahrl (S) 

Frida Granath (S) ersätter Patrik Karlsson (S) 

Stefan Carlsson (V) 

Carl-Gustaf Mörner (M) 

Hugo Andersson (C) 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg (L) 

Torgny Maurer (SD) 

 

Ersättare: Jan-Erik Heintze (S) 

Ralph Kronholm (M) 

Kristin Yderfors (C) 

 

Christer Lundström (L) 

Conny Lindgren (V) 

Övriga 

deltagare: 

Anders Axelsson, kommundirektör 

Helén Wallman, avdelningschef 

Carina Olofsson, avdelningschef 

Peter Kindblom, handläggare 

Petra Käll Antonsen, handläggare 

Magnus Pirholt, chef 

Mats Johansson, handläggare 

Emma Sandin, verksamhetschefer 

Cathrine Jerrhage, verksamhetschefer 

 

Carina Olofsson, avdelningschef 

Berit Martinsson (S), 

kommunfullmäktiges ordförande 

Ann-Christin Ahl Vallgren, handläggare 

Linda Johansson, handläggare 

Helene From, sektorchef 

Lars Wassrin, handläggare 

Kristina Lohman, sektorchef 

Annica Ottosson, sektorchef 

 

Plats och tid 

för justering: 

Kommunstyrelsekontoret 2018-04-18 16:00 

 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Robin Levander 

 

Paragraf 

 

137 - 167 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Ulrika Jeansson (S) 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Frida Granath (S) 
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Fastställande av föredragningslistans innehåll 2018-§ 137 

  

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning - 

Behörighet till gymnasiet, Meritvärde år 9, Betyg i alla ämnen, 

Grundsärskolans resultat, Skolfrånvaro grundskola och 

gymnasieskola 

2018-§ 138 

  

Rapportering enligt internkontrollplan - Kösituation och 

beläggning i förskolan 

2018-§ 139 

  

Rapportering enligt internkontrollplan maj 2018 - Uppföljning 

av detaljplanearbete och bostadsplanering sektor 

samhällsbyggnad 

2018-§ 140 

  

Likviditetsrapport februari 2018 2018-§ 141 

  

Riskkontroll pensionsplacering februari 2018 2018-§ 142 

  

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018 2018-§ 143 

  

Regional strategi "Sätt Östergötland i rörelse" 2018-§ 144 

  

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2017 2018-§ 145 

  

Tomtköregler 2018 2018-§ 146 

  

Komplettering efter återremiss - Invånarlöften god och nära 

vård i Östergötland 

2018-§ 147 

  

Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01 2018-§ 148 

  

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektorsram 2018-§ 149 

  

Ombudgetering av driftmedel från 2017 2018-§ 150 

  

Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen 2018-§ 151 

  

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång 2018-§ 152 

  

Anvisning av medel för centrumutveckling 2018-§ 153 

  

Politisk organisation 2018 2018-§ 154 
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Rapportering av prioriterade uppdrag 2017 2018-§ 155 

  

Årsavstämning finansrapporten 2017 2018-§ 156 

  

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun  2018-§ 157 

  

Valärende - Entledigande samt val av ledamot i 

uppföljningsgrupp social omsorg 

2018-§ 158 

  

Informationsärenden 2018-§ 159 

  

Internkontrollplan 2018 - reviderade tidpunkter för rapporter 2018-§ 160 

  

Ej verkställt beslut LSS 2016-05-23 2018-§ 161 

  

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 

Slottsparken 

2018-§ 162 

  

Riktlinjer för resor och fordon 2018-§ 163 

  

Återrapportering ÄBIC  2018-§ 164 

  

Samverkan löneadministration med Valdemarsviks kommun 2018-§ 165 

  

Anmälan av delegationsbeslut 2018-§ 166 

  

Delgivningar 2018-§ 167 
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2018-§ 137 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 
Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärende tas med omedelbar 
justering: 7. Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten 
till valet 2018. 11. Komplettering efter återremiss - Invånarlöften 
god och nära vård i Östergötland. 16. Svar på motion - inrättande av 
återvandringskontor i Finspång. 21. Årsredovisning 2017 Finspångs kommun. 25. Ej verkställt 
beslut LSS 2016-05-23. 
 
Att följande ärenden läggs till: 23 b) Villabrand i Rejmyre, 23 c) Säkerhet i politiken, 23 d) 
Bönergården sommarlek.  
 
Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 24. Internkontrollplan 2018 - reviderade 
tidpunkter för rapporter 25. Ej verkställt beslut LSS 2016-05-23. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att följande ärende tas med omedelbar justering: 7. Svar på motion - Ökat 
skydd av valhemligheten till valet 2018. 11. Komplettering efter återremiss – 
Invånarlöften god och nära vård i Östergötland. 16. Svar på motion - inrättande av 
återvandringskontor i Finspång. 21. Årsredovisning 2017 Finspångs kommun. 25. Ej 
verkställt beslut LSS 2016-05-23. 
  

2. Att följande ärenden läggs till: 23 b) Villabrand i Rejmyre, 23 c) Säkerhet i 
politiken, 23 d) Bönergården sommarlek.  
  

3. Att följande ärenden flyttas till beslutsärenden: 24. Internkontrollplan 2018 - 
reviderade tidpunkter för rapporter 25. Ej verkställt beslut LSS 2016-05-23. 
 

4. Att fastställa ärendelistan. 
 
- - - - - 
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2018-§ 138 
 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning - 
Behörighet till gymnasiet, Meritvärde år 9, Betyg i alla ämnen, 
Grundsärskolans resultat, Skolfrånvaro grundskola och 
gymnasieskola 
 
 
Kristina Lohman rapporterar enligt internkontrollplan för sektor utbildning om 
behörighet till gymnasiet, meritvärde år 9, betyg i alla ämnen, grundsärskolans 
resultat samt skolfrånvaro i grundskola och i gymnasieskola. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa rapportering enligt interkontrollplanen 

 
- - - - - 
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2018-§ 139   Dnr: KS.2018.0339 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - Kösituation och 
beläggning i förskolan 

Sammanfattning 
Behovet av förskoleplatser var i början av 2018 större än verksamhetens 
grundkapacitet. En försening av nybyggnationen Lillängens förskola och en hög 
grundbeläggning inom verksamheten låg som grund till detta. Branden på Sandens 
förskola i Lotorp i januari 2018, där en avdelning av tre totalförstördes, ökade 
ytterligare behovet av förskoleplatser.  
 
Beslut om att starta förskoleverksamhet i tidigare HVB-hemmet Högklint, 
möjliggjorde för förvaltningen att kunna erbjuda vårdnadshavare plats där. Tjugo 
barn välkomnas till denna förskola 3 april och ytterligare barn kan beredas plats om 
behov finns. 
 
Barnen på Sandens förskola och dess personal flyttar över sin verksamhet till 
Dalens förskola, då dessa lokaler blir lediga i och med invigningen av Lillängens 
förskola. I och med besluten om att få tillgång till lokalerna Högklint och att behålla 
Dalens förskola är bedömningen att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas 
vårdnadshavare utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid. 
   
                            
Beläggning i förskola 
Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn i verksamheten 15 mars 2018 jämfört 
med samma period tre år bakåt i tiden. 

 
 2015 2016 2017 2018 

Förskola egen regi  1012 1025 1050 1051 

Pedagogisk omsorg 
egen regi 

34 34 27 28 

Totalt egen regi 1046 1059 1077 1079 

Enskild förskola 69 72 84 93 

Enskild pedagogisk 
omsorg 

- - 11 15 

I annan kommun 35 30 37 30 

Totalt antal barn 1050 1161 1209 1217 
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Kösituation i förskola 
 

Önskat 
placeringsdatum 

Antal 

180401-180731 45 

180801-181231 85 

190101-190731 22 

Av de önskemål ovan som avser perioden 180401- 180731 ingår 20 barn som tackat 
ja till plats på Högklint. 
 
Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla 
sina önskemål. Trenden går mot att allt fler vårdnadshavare anmäler i god tid för att 
få sitt önskemål om placering vid viss förskola uppfylld. De vårdnadshavare som 
idag har anmält behov kommer att kunna beredas plats. Förvaltningens bedömning 

är att tillgången till platser är tillfredsställande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa rapportering enligt interkontrollplanen. 

 
- - - - - 
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2018-§ 140   Dnr: KS.2018.0356 

 

Rapportering enligt internkontrollplan maj 2018 - Uppföljning 
av detaljplanearbete och bostadsplanering sektor 
samhällsbyggnad 

Sammanfattning 
I internkontrollplanen för 2018 har sektor samhällsbyggnad i uppdrag att följa upp 
planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de bedöms 
kunna ge. Kontrollmomentet utgörs av en redovisning av planerade och pågående 
planärenden med prognostiserad tidsplan 
 
Antalet pågående detaljplaner vilka avser bostadsbebyggelse är 11 st varav 8 
detaljplaner beräknas kunna antas under år 2018. Dessa detaljplaner beräknas 
generera 460 bostäder under innevarande år.  
 
Utöver ovanstående pågår arbete med 3 st detaljplaner som beräknas kunna antas 
under år 2019. Tillsammans med kommande planerade detaljplaner så beräknas 
antalet planlagda bostäder under år 2019 kunna uppgå till 820 bostäder. 
 
Utifrån kommunens mål om tillväxt och tillskapande av bostäder så ser 
förutsättningarna relativt goda ut för att målet ska uppnås.   

  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan. 

 
- - - - -  
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2018-§ 141   Dnr: KS.2018.0016 

 

Likviditetsrapport februari 2018 

Sammanfattning 
Likviditet är ett viktigt nyckeltal och ett riskområde för kommunens finansiella 
styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. En nivå på 60-80 
procent garanterar att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte 
behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.  

Årets första likviditetsrapport visar på fortsatt god likviditet, 95,3%. Nivån innebär 
att den finansiella beredskapen fortfarande är god. 

Likvida medel (kassa, bank) har ökat med 26 mkr, bland annat har ersättningar från 
arbetsförmedlingen och migrationsverket utbetalats till kommunen under månaden. 
Kommunen har även avyttrat delar av placerade pensionsmedel i 
realränteobligationer i syfte att byta till andra fonder med en mer etisk och fossilfri 
placeringsinriktning. 

Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder minskat jämfört med föregående 
månad med ca 2,4 mkr. Exempelvis har ersättningar som skuldbokfördes i samband 
med årsbokslutet reglerats.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten. 
 
- - - - - 
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2018-§ 142   Dnr: KS.2018.0004 

 

Riskkontroll pensionsplacering februari 2018 

 

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 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid 
ska kunna täckas av pensionsportföljen. 

Den totala risksituationen har stärkts under ytterligare under februari. I jämförelse 
med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 149,3% (148,4%). Värdet 
på pensionsportföljen är i princip oförändrad samtidigt som värdet på skulden har 
minskat något. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att 
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per 
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 36%, limiten 
är max 40%. 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporten. 

 
- - - - - 
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2018-§ 143   Dnr: KS.2017.1034 

 

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 2018 

Sammanfattning 
Freddy Leijon (SD) har lämnat en motion där han föreslår följande: 
 

- Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet 
Hårstorps förskola för att stärka valhemligheten. 
 

- Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och ej använda lokaler som är 
kopplade till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. 

 
Kommunfullmäktige remitterade motionen till valnämnden för beredning och åter 
till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Valnämnden beslutade 2017-02-07 § 2 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anta förslaget till yttrande från valnämnden. 
 

2. Att anse motionen besvarad 
 
Valnämndens yttrande 
Valnämnden ser positivt på Freddy Leijons (SD) intention att förstärka val-
hemligheten. Valnämnden ställer sig positiv till förslaget att organisera alla vallokaler 
enligt Hårstorps förskola i den mån det är möjligt med hänsyn till lokalernas fysiska 
utformning. 
 
Valnämnden samlade bedömning är att man känner till problematiken med 
utformningen av vallokalen på Medley arena Grosvad och att man arbetar för att 
förändra den inför nästa val. Ordförande i varje vallokal ansvarar för vallokalernas 
utformning. Valnämnden kommer att använda Freddy Leijons (SD) skiss av 
vallokalen Hårstorps förskola som en del av utbildningsmaterialet när ordförandena 
för vallokalerna ska utbildas.  
 
Frågan som handlar om att följa vallagen och inte använda lokaler som är kopplade 
till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. Valnämn-den avser givetvis 
att följa vallagen men vallagen är mer komplex än vad den kanske först framstår:  
 

”Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje val-distrikt 
ska det finnas en vallokal. 
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En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för än-
damålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte 
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som 
kan påverka väljaren i samband med röstningen.” Vallag (2005:837) 4 kap. § 
20 

 
I lagen är det skillnad på ska och bör. Enligt Länsstyrelsen i Östergötland går den 
del av lagen som rör lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i 
fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande, före den del av lagen som 
handlar om att lokalen inte bör ha anknytning till en viss religiös sammanslutning 
eller till ett visst företag. Det står dock att vallokalen inte ska ha anknytning till en 
viss politisk sammanslutning.  
 
Det betyder i korthet att närhet, tillgänglighet och öppethållande anses viktigare än 
att inte använda lokaler med koppling religiösa sammanslutningar eller företag. 
Lokaler med koppling till politisk sammanslutning kommer inte att användas. Vid 
osäkerhet avser valnämnden att rådfråga Länsstyrelsen i Östergötland. 
 
Valnämnden kommer att titta på möjligheten att flytta vallokalen i Sonstorp från 
kyrkan till en av förskolorna i Sonstorp. Valnämnden kommer även att titta på 
möjligheten att flytta vallokalen missionskyrkan i Finspång till Högalidskolan. I 
Skedevi bedömer valnämnden att det är svårt att hitta en mer lämplig lokal som 
uppfyller kraven på lokalisering. 
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon 
ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny 
Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån 
för förvaltningens förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anta valnämndens yttrande. 
 

2. Att anse motionen besvarad 
 

3. Att ta beslutet med omedelbar justering.  
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Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 144   Dnr: KS.2018.0135 

 

Regional strategi "Sätt Östergötland i rörelse" 

Strategin Sätt Östergötland i rörelse är en regional strategi och ett grundläggande 
ramverk med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Att ställa sig bakom strategin 
innebär att instämma i – och om möjligt aktivt verka för: 
 

- Minska ojämlikhet mellan grupper gällande aktivitetsnivå 

- Öka kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelser 

- Lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga 
utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa 
lösningar 

- Att samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att 
främja fysisk aktivitet och rörelse för alla 

- Att öka medborgarnas delaktighet och inflytande 
 
Det övergripande syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom 
ökad fysisk aktivitet och integrera planens intentioner i strategiska dokument. 
 
Under 2017 har Finspångs kommun återkommande lyfts fram av Region 
Östergötland som ett gott exempel för hur man jobbar med dessa frågor. 
Folkhälsorådet i Finspångs kommuns kommer under 2018 att inbegripa även 
fritidsfrågor, vilket innebär att folkhälsofrågor kommer vara direkt kopplade till 
fritidsfrågor. 
  
Region Östergötland har nu ställt en förfrågan om Finspångs kommun vill vara den 
första kommunen i länet som officiellt ställer sig bakom strategin.  
 
De aktörer som sedan tidigare beslutat sig för att stå bakom strategin är: Region 
Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund, Korpen 
Östergötland, Svenska Skolidrottsförbundet, Funktionsrätt Östergötland och 
Östergötlands Parasportförbund.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att Finspångs kommun ställer sig bakom strategin Sätt Östergötland i 
rörelse. 

 
- - - - - 
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2018-§ 145   Dnr: KS.2018.0137 

 

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 2017 

Bakgrund 
Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 
Region Östergötland. Den genomfördes för fjärde gången under hösten 2017. 
Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och 
Region Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna 
perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och 
framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars 
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta 
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Denna rapport handlar om ungdomar som går i årskurs 2 på gymnasiet och som har 
angett Finspång som hemkommun. Enkäter har även gått ut till elever i årskurs 8 i 
grundskolan, men dessa svar har inte framtagits i rapportform av regionen.  

Totalt svarade 128 elever på enkätfrågorna. 64 killar, 63 tjejer och 1 inom kategorin 
annan könsidentitet.  

Resultat 

Hälsa och livsstil 
Knappt en fjärdedel av de svarande uppger att de har mycket bra hälsa. Ca 35 % av 
killarna svarar att deras hälsa är mycket bra medan motsvarande siffra för tjejerna är 
ca 14 %.  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de har ont i huvudet, ont i magen, 
ont i nacke/axlar, ångest och depression nästan varje dag eller någon gång i veckan.  

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de känner att de duger som de är, 
nöjda med hur de ser ut och att de kan vara sig själva.  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de i skolan känner sig trötta, 
stressade, oroliga, ledsna och irriterade. 

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de i skolan känner sig omtyckta, 
duktiga, motiverade, självsäkra men uppger samtidigt i större utsträckning än tjejer 
att de är uttråkade i skolan. 

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de på skoldagar äter frukost och 
skollunch. Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de äter lagad mat på 
kvällen.  
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Tobak och alkohol  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de röker varje dag. Samtidigt uppger 
tjejer i större utsträckning än killar att de besväras av cigarettrök på andra platser än 
i skolan.  

Tjejer uppger i störst utsträckning att de rökte första gången i årskurs 1 på 
gymnasiet. Killar uppger i störst utsträckning att de rökte för första gången i årskurs 
7.  

Mer än hälften av de tjejer som uppger att de röker skulle vilja sluta, men inte just 
nu. Ca 42 % av de killar som uppger att de röker svarar att de skulle vilja sluta nu. 

Ca 18 % av de svarande killarna uppger att de snusar varje dag. Ingen tjej uppger att 
de snusar varje dag. 

Ca 61 % av de svarande uppger att de druckit alkohol flera gånger. Det skiljer 
ingenting mellan tjejer och killar.  

Tjejer uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 8. 
Killar uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 9.  

Både tjejer och killar uppger att de i störst utsträckning får alkohol från kompisar. 
Nästan lika många uppger att de får alkohol från någon som säljer till ungdomar.  

Drygt 12 % av tjejerna uppger att de använt narkotika en eller flera gånger. 
Motsvarande siffra för killarna är drygt 7 %. Av de svarande totalt uppger ca 10 % 
att de använt narkotika en eller flera gånger.  

Skola och fritid 
15 % av tjejerna tränar 2-7 gånger per vecka i en lagidrott. Motsvarande siffra för 
killar är 23 %. 

13 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka i en individuell idrott. 
Motsvarande siffra för killar är 12 %. 

44 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka på egen hand. 
Motsvarande siffra för killar är 54 %.  

11 % av de svarande uppger att de ägnar sig åt teater, bild, spelar instrument eller 
sjunger i kör 2-7 gånger i veckan. Mer än dubbelt så många killar som tjejer uppger 
detta.  

11 % av tjejerna uppger att de ägnar sig åt dans 2-7 gånger i veckan. Inga killar 
ägnar sig åt dans. 

84 % av killarna uppger att de spelar datorspel/tv-spel eller liknande 2-7 gånger i 
veckan. Motsvarande siffra för tjejer är 20 %.  

40 % av de svarande uppger att de utsatts en eller flera gånger av att någon skrivit 
något elakt eller lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier. Det är marginellt 
fler killar än tjejer som uppger detta.  
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71 % av tjejerna uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna i skolan. 
Motsvarande siffra för killar är 59 %.  

Tjejerna uppger i större utsträckning än killarna att det är bra stämning i skolan och 
att de behandlas rättvist av lärarna.  

Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att lärarna ser vad de är bra på och 
att lärarna ger dem stöd och hjälp att utvecklas.  

97 % av killarna uppger att de känner sig trygga i skolan och i hemmet. 91 % av 
tjejerna uppger att de känner sig trygga i skolan och 95 % av tjejerna uppger att de 
känner sig trygga hemma.  

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de blivit mobbade under det senaste 
halvåret av elever och/eller personal.  

Livet och framtiden  
93 % av både tjejerna och killarna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med 
sin fritid. Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att de trivs mycket bra 
med sin fritid.  

90 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med familjen, medan 
samtliga killar uppger detta.  

93 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med sin skola. 
Motsvarande siffra för killarna är 94 %. 

Nästan hälften av tjejerna uppger att de vill vara med och påverka saker i sin 
hemkommun. Motsvarande siffra för killarna är 30 %. 

Ungefär hälften av tjejerna och killarna uppger att de kan vara med och påverka 
väldigt eller ganska mycket i sin skola. Tittar man på siffrorna vad gäller väldigt 
mycket är det 10 % av tjejerna som uppger detta och ca 2 % av killarna.  

13 % av killarna uppger att de inte vill påverka i sin skola medan motsvarande siffra 
för tjejerna är drygt 3 %. 

44 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av politik. 
Motsvarande siffra för killarna är ca 30 %. 

Drygt 62 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av 
samhällsfrågor i allmänhet. Motsvarande siffra för killarna är drygt 25 %. 

70 % av tjejerna uppger att de är intresserade av vad som händer i andra länder. 
Motsvarande siffra för killarna är ca 57 %. 

85 % av tjejerna uppger att de skulle rösta om de var röstberättigade och det vore 
val idag. Motsvarande siffra för killarna är 95 %.  

Drygt 15 % av tjejerna uppger att de troligen inte skulle rösta om de vore 
röstberättigade och det vore val idag.  
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Ca 20 % av de svarande uppger att de ser mycket positivt på sin framtid. Inkluderar 
man dem 69 % som uppger att de ser ganska positivt på sin framtid blir den siffran 
närmare 90 %. Ca 10 % ser mycket eller ganska negativt på sin framtid. 

Drygt 27 % av killarna uppger att de ser mycket positivt på sin framtid. 
Motsvarande siffra för tjejerna är drygt 12 %. 

Drygt 75 % av tjejerna uppger att de ser ganska positivt på sin framtid. Motsvarande 
siffra för killarna är ca 62 %. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Ta informationen till protokollet 
 
- - - - - 
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2018-§ 146   Dnr: KS.2018.0175 

 

Tomtköregler 2018 

Sammanfattning 
I maj 1991 antog kommunfullmäktige regler för försäljning, upplåtelse och 
tilldelning av småhustomter och grupphus inom Finspångs Kommun.  

Under 2018 ska Finspångs kommun ansluta sig till e-tjänst för kommunens tomtkö. 
Informationen som ska visas i e-tjänsten är bland annat regler för tomtkön. 
Reglerna som gäller idag behöver anpassas för e-tjänsten och även för dagens 
förutsättningar vid villatomtsförsäljning. 

Förändringar som bland annat gjorts är att förenkla och förtydliga vilka som kan 
anmäla sig till tomtkön och hur man ska gå tillväga vid anmälan. Avgiften har 
justerats så det är samma årsavgift som det är vid nyanmälan. Förtydligande har 
även gjorts angående avregistrering.  

Tydliggjort hur rutinerna är vid tilldelning av tomt, och även skapat möjligheten 
med direktköp av tomter som redan erbjudits tomtkön och inte blivit sålda. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa Regler för försäljning och tilldelning av småhustomter inom 
Finspångs Kommun. 

- - - - - 
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2018-§ 147   Dnr:  

 

Komplettering efter återremiss - Invånarlöften god och nära 
vård i Östergötland 

Sammanfattning 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
ersätter från och med 2018-01-01 Lagen (1990:140) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen 
(BAL). 
En partsammansatt arbetsgrupp med representation från samråd vård och omsorg 
(SVO) samt ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) har arbetat fram föreliggande 
länsgemensam överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård och som Finspångs kommunfullmäktige ställde sig bakom 2017-11-29. 
 
Parternas roller och ansvar förtydligas i överenskommelsen, liksom betydelsen av 
ett tillitsfullt samarbete med medborgarnas bästa i fokus. 
Det långsiktiga målet med överenskommelsen är att vårdprocessen ska fungera så 
bra att betalningsansvar inte ska utfalla. 
 
Som en del i denna överenskommelse har man tagit fram förslag på Invånarlöften 
Nära vård. Enligt förslaget så behöver kommunerna och Regionen ha samsyn vilket 
är extra viktigt eftersom vården består av många olika aktörer. Samordning är 
nödvändig för att skapa god kontinuitet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården 
och omsorgen står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år 
och äldre kommer att utgöra en allt större del av befolkningen. Behovet av 
välfärdstjänster, äldrevård och sjukvård blir större och kostnaderna ökar. 
 
Kommunerna i Östergötland samt Region Östergötland förslås gemensamt avge tre 
löften till invånarna i vårt län:  
• Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  
 
• Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.  
 
• En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 
bedrivs.  
 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt i invånarlöften Nära vård att förtydliga vad 
ett löfte är och innebär, samt belysa ekonomiska konsekvenser av invånarlöftet och 
hur vi mäter och följer upp löftet. 
Vidare bör invånarlöftet belysa vad som är hög kvalitet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att avge ovanstående yttrande. 
  

2. Att ta beslutet med omedelbar justering.  
 
- - - - - 
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2018-§ 148   Dnr: KS.2018.0232 

 

Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet infördes ett nytt klagomålssystem, vars främsta syfte är att förtydliga 
ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål inom hälso- 
och sjukvård.  
 
Det är i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från 
patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska också förklara vad som inträffat 
och vid behov vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen. 
 
När patienter framför sina klagomål där vården utförs, finns det större möjligheter 
till snabbare svar. Det ger också vårdgivarna utrymme att i ett tidigt skede vidta 
åtgärder för att förebygga vårdskador. 
 
Vårdgivarnas ansvar att anmäla allvarliga vårdskador inom vården genom en lex 
Maria-anmälan till IVO är oförändrat.  Inspektionen för vård och omsorg IVO har 
sedan den 1 januari en ny hantering av klagomål på hälso- och sjukvården. 
  
Patientnämndernas roll 
Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina 
klagomål besvarade av vårdgivarna, men nämnderna ska också bidra till 
kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patienter som inte är nöjda med 
vårdgivarens eller patientnämndens svar har fortsatt möjlighet att gå vidare med 
klagomålet till IVO. 
 
IVO:s utredningsskyldighet förändras 
IVO:s utredningsskyldighet begränsas, så att tyngdpunkten läggs på allvarliga 
händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta 
eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit. 
IVO ska utreda klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården 
som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet 
eller rättsliga ställning. 
 
Underlag för inspektioner 
IVO kommer även i nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare att ta del 
av de patientberättelser som kommer in. Det betyder att IVO får möjlighet att på 
övergripande nivå identifiera påtagliga risker inom hälso- och sjukvården. 
Riskanalyserna ligger till grund för tillsyn där den som bäst behövs, i form av 
inspektioner på till exempel vårdcentraler och sjukhus. 
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IVO:s tillsyn 
IVO:s tillsyn kommer också att i högre grad bedrivas genom inspektion där vården 
utförs, inte främst genom skriftliga underlag. Tillsynen bygger på direktkontakt med 
patienter, vårdpersonal och ledning. Detta gynnar i högre grad röstsvaga patienter 
som inte själva har förmågan att anmäla klagomål mot hälso- och sjukvården. 
 
I första hand är det vårdgivaren som tar emot och besvarar klagomål. IVO har en 
begränsad utredningsskyldighet. De ärenden som IVO även fortsättningsvis utreder 
kommer de att handlägga på samma sätt som tidigare. Det innebär att kommunen 
ska svara på om vi har hanterat det i vårt ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och om händelsen har medfört eller kunnat medföra en vårdskada. 
IVO fortsätter att skicka underrättelser till hälso- och sjukvårdpersonal via 
vårdgivaren om klagomålet är riktat mot eller kan anses vara riktat mot enskilda 
yrkesutövare. Då ska kommunen göra en särskild underrättelse till den eller de 
yrkesutövare som IVO anger i underrättelsen. 

 

  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet. 
 

- - - - - 
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2018-§ 149   Dnr: KS.2018.0221 

 

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektorsram 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda 
satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. 

Flera av anslagen är av sådan karaktär att de ska finansiera befintliga verksamheter 
som är i behov av tillskott. Andra anslag är sådana som ska utredas och startas 
under året och dessa medel överförs först när verksamheten är igång. 

De medel som kan överföras direkt är: 

Särskilda satsningar 2018   Budget 2018 Sektor/nämnd 

Myndighetskontoret 
 

500 Social omsorg 
Familjeteamet 

 
1750 Social omsorg 

Art-Lab (avser tre år) 
 

100 Ledningsstab 
Alkoholtillstånd/tillsyn 

 
150 Samhällsbyggnad 

Lönekartläggning 
 

45 Ledningsstab 
Överförmyndaren 

 
265 Överförmyndaren 

LP-stiftelsen 
 

50 Social omsorg 
Tjänster plan- och bygg 

 
800 Samhällsbyggnad 

Gymnasiet 
 

2000 Utbildning 
Summa 

 
5660  

 

 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring:  
 

- Att Art-Lab inte ska tillföras några medel. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förvaltningens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny 
Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att överföra medel från kommungemensamma medel till 
sektorer/överförmyndaren enligt ovan. 

 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 150   Dnr: KS.2017.1249 

 

Ombudgetering av driftmedel från 2017 

Sammanfattning 
Under 2017 har avsatts budgetmedel för några projekt som av olika orsaker har 
försenats. Med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen för 2018 anser 
förvaltningen att det inte finns utrymme för ombudgetering av driftmedel till 2018 
och föreslår alternativ finansiering för de olika uppdragen. 

Dels avsattes 1 500 000 kronor till digitaliseringsutbildning som är förskjutet i tid. 
Av dessa medel var 400 000 kronor öronmärkta för sektor bildning och kultur och 
resterande till sektor barn och utbildning. Nya sektor utbildning önskar 
ombudgetering med totalt 1 040 000 kronor för kompetensutvecklingsinsatser och 
fortsatt inventering, hela projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2018. 
Förvaltningen föreslår att finansiering får ske från medel för särskilda satsningar till IT i skolan 
enligt strategisk plan (total 3 900 000 kronor), för att slutföra projektet. 

Sektor utbildning erhöll 400 000 kronor för satsning på trainee inom förskolan, 
projektet slutförs i mars 2018. I bokslutet fanns 85 000 kronor kvar som beräknas 
täcka kvarvarande kostnad 2018. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektors utbildnings 
ram. 

Under föregående års avsattes 500 000 kronor till ledningsstaben från 
utvecklingsmedel för översyn av kommunens bemanningsprocess, 186 000 kronor 
har förbrukats under 2017. Projektet beräknas fortgå även 2018 och tillkommande 
kostnad uppskattas till 200 000 kronor. En överföring av budgetmedlen till 
kommungemensamma medel föreslås samtidigt. Förvaltningen föreslår finansiering inom 
ledningsstabens ram. 

Till år 2017 ombudgeterades 1 000 000 kronor till undersköterskeutbildning inom 
bemanningscentralen. Bokslutet 2017 visar på kostnader med 404 000 kronor, 
kvarvarande medel om 596 000 kronor behövs under 2018 då utbildningen kommer 
att fortsätta. Deltagarna i utbildningen har sin grundanställning inom ledningsstab, 
sektor vård och omsorg eller sektor social omsorg.  Förvaltningen föreslår finansiering 
inom respektive sektors ram. 

Sektor vård och omsorg erhöll utvecklingsmedel till Storängsgården med 400 000 
kronor, rekryteringen till projektet drog ut på tiden och startade därför senare än 
beräknat. Sektorn önskar ombudgetera kvarvarande medel om 230 000 kronor. 
Vård och omsorg erhöll även utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom 
HSL. Av budgeterade 268 000 kronor finns 117 000 kvar, projektet beräknas vara 
klar i augusti. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektor vård och omsorgs ram. 
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I strategisk plan 2017 avsattes 700 000 kronor för en sjuk/frisktjänst, tjänsten kom 
igång först under hösten. Nu önskas kvarvarande budgetmedel om 565 000 kronor 
ombudgeteras till 2018. Förvaltningen förslår finansiering inom 2018 års omställnings- och 
utvecklingsmedel. I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för 
närvarande 5,5 miljoner kronor.  
 
Under förutsättning att sektorerna som berörs kan finansiera uppdragen inom ram 
eller från redan avsatta medel från särskilda satsningar, påverkas inte resultatet för 
2018. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

1. Att avslå begäran om ombudgetering av driftmedel från 2017 till 2018  

  
2. Att medel för särskilda satsningar till IT i skolan får användas för att slutföra 

kvarstående kostnad om 1 040 000 kronor för digitaliseringsutbildning inom 
sektor utbildning 
 

3. att finansiera 565 000 kronor för sjuk/frisktjänst inom omställnings- och 
utvecklingsmedel för 2018 

 
4. Att övriga projekt får finansieras inom respektive sektors ram, totalt  

1 228 000 kronor. 
 
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring: 
 

- Att attsats 2. utgår och att medlen istället överförs till respektive sektors 
ram. 

 
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till Ulrika Jeanssons (S) förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att avslå begäran om ombudgetering av driftmedel från 2017 till 2018  
  

2. Att finansiera 565 000 kronor för sjuk/frisktjänst inom omställnings- och 
utvecklingsmedel för 2018 

 
3. Att övriga projekt får finansieras inom respektive sektors ram, totalt  

2 268 000 kronor. 
 
- - - - - 
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2018-§ 151   Dnr: KS.2017.0825 

 

Svar på medborgarförslag - reglering av trafik på Vallonvägen 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med 
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång. 
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör 
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på 
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd 
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte 
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas 
Wenströms väg. 

Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever 
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen 
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en 
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.  

Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den 
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från 
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.  

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men 
föreslås beaktas i framtida planering. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 
  

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 152   Dnr: KS.2017.1033 

 

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i Finspång 

Sammanfattning 
2017-10-18 inkom Sverigedemokraterna i Finspång med en motion där man 
föreslagit kommunfullmäktige låta förvaltningen utreda förutsättningen för: 

 
– Att inrätta ett kommunalt återvandringskontor med storlek i paritet med 

asylmottagandet i kommunen, för att aktivt och snabbt kunna handlägga 
ärenden med målsättningen att asylsökande samt personer med 
uppehållstillstånd skall uppmuntras att återvandra till sina hemländer. 

– Att samarbeta och söka ekonomiskt stöd från migrationsverket för detta 
ändamål. 

– Att ekonomiska medel till denna verksamhet styrs över från exempelvis SFI, 
modersmålsundervisning och övriga migrationsrelaterade områden. 
 

Regeringen har förordat Migrationsverket som huvudansvariga för asylärenden samt 
dess utredanden delar. Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar 
som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land.  
 
Migrationsverket kan på sin hemsida lämna mer information om detta samt hur 
ansökningsförfarandet går till, inklusive ansökningsblanketter. 
 
Lokala återvandringskontor finns idag framförallt i de större städerna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö och samfinansieras via kommun, Migrationsverket och 
särskilda projektmedel.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte föreligger ett sådant underlag i 
Finspångs kommun för upprättandet av ett kontor för frivillig återvandring, som i 
de enskilda fallen ofta är en lång process av enskilda överväganden och som kräver 
god kännedom om situationen i det tidigare hemlandet avseende t.ex. säkerhet, 
boende, försörjning, sjuk- och hälsovård m.m. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att den information som lämnas via 
Migrationsverkets hemsida eller som kan lämnas av t.ex. kommunen i frågor om 
frivillig återvandring är tillräcklig i nuläget och att det ej getts uttryck från 
kommuninvånare om ett prioriterat behov av särskild verksamhet för frivillig 
återvandring. 
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Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Ulrika Jeansson (S), Riitta Leiviskä Widlund (S) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förvaltningens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny 
Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att avslå motionen. 
 

2. Att ta beslutet med omedelbar justering.  
 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 153   Dnr: KS.2018.0063 

 

Anvisning av medel för centrumutveckling 

Sammanfattning 
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta det framtagna 
inriktningsprogrammets för centrums offentliga miljöer ”Från genomfart och 
transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” är det angeläget att Finspångs 
kommun utvecklar programmet från idé till handling. 
 
Förslaget är att detta ska ske genom att vi 2018 skapar förutsättningar för tillfälliga 
lösningar på Bergslagstorget - att vi så att säga ”provmöblerar” olika ytor för att 
skapa olika rumsliga delar: sommartid kan detta exempelvis vara konstgräsytor, 
flyttbara träd, bänkar/sittplatser, pergolalikande tak, konst, mobil lekplats, etc. 
Vintertid kan man tänka sig liknande lösningar men med is- och snötema, förstärkt 
belysning, ytor för julmarknad och vinterlek 
 
Att prova oss fram med flexibla och mobila lösningar ger oss också möjligheten att i 
dialog med medborgarna få synpunkter på vad som uppskattas eller kan bli 
annorlunda och bättre. Till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i 
centrum och utnyttjar platserna som ett levande centrum kan bli verklighet. 
 
För att citera inriktningsprogrammet: ”Att vara djärva, ha modet att sticka ut och pröva 
nytt ger oss också förutsättningar att vara flexibla. I stället för en stor investering där vi bygger fast 
oss för lång tid är det gruppens uppfattning att vi i stället gestaltar och omgestaltar våra miljöer – 
över tid och med anpassning till årstid. Ett sommartorg kan kanske med fördel omgestaltas till 
något annat vintertid.”. 
 
Förvaltningen önskar därför att kommunstyrelsen ställer ekonomiska resurser till 
förfogande för att i dialog med medborgarna prova oss fram till utformning av 
Bergslagstorget. Referensgrupp för arbetet är kommunstyrelsens referensgrupp för 
Finspångs centrummiljö.  
 
Inriktningsprogrammet omfattar också flera ytor förutom Bergslagstorget. Med 
utgångspunkt från programmets inriktning för dessa ytor som de beskrivs i ”Från 
genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” behöver ett arbete 
påbörjas med att utforma hur dessa ska gestaltas och utvecklas. 
Detta innebär ett behov av arkitektstöd i projekteringen i utformningen av 
Förvaltningstorget, Bruksparken och dess förlängning längs med Skuten/ 
Stationsområdet. 
 
 
För insatser under 2018 föreslås att kommunstyrelsen ställer följande medel till 
förfogande för förprojektering: 
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- För Bergslagstorget: anpassning av ytor, medel för ”testmöblering” etc. 

Önskade medel är 600 000 kronor. 

- Att avsätta medel för förprojektering av övriga ytor för konsultinsatser/ 

arkitektstöd med 300 000 kronor.  

I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för närvarande 5,5 miljoner 
kronor.  
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en ändring: 
 

- Att de anvisade medlen istället ska tillföras Bruksparken upprustning. 
 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till anpassning av ytor, medel för ”testmöblering” etc. 
Önskade medel är 600 000 kronor. Och avslag till Att avsätta medel för förprojektering av 
övriga ytor för konsultinsatser/ arkitektstöd med 300 000 kronor. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
sitt eget förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer sitt eget förslag till beslut mot Torgny Maurers 
(SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för sitt eget 
förslag till beslut. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anvisa totalt 600 000 kronor till anpassning av ytor, medel för 
”testmöblering” etc. av Bergslagstorget centrumutvecklingsåtgärder för 
2018. 
  

2. Att finansieringen sker genom kommunstyrelsen medel för utvecklings- och 
omställningsinsatser enligt budget 2018. 

 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.  

 
- - - - - 
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2018-§ 154   Dnr: KS.2018.0320 

 

Politisk organisation 2018 

Sammanfattning 
På uppdrag av den politiska ledningsgruppen har ett förslag på revidering av den 
politiska organisationen tagits fram. Revideringen omfattar avsnittet om 
kommunstyrelsens arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat, där 
vissa förtydliganden gjorts. 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att fastställa politisk organisation. 
  

2. Att ta beslutet med omedelbar justering.  
 

- - - - - 
 
 

 
 
  



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 35 (54)  

Sammanträdesdatum  

2018-04-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 155   Dnr: KS.2018.0330 

 

Rapportering av prioriterade uppdrag 2017 

Sammanfattning 
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade 
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och 
rapporteringssystem. 
 
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de 
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den 
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver 
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de 
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat 
måluppfyllnaden. 
 
I denna redovisning av de prioriterade uppdragen är de rena dagboksanteckningarna 
bortrensade. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för 2017. 
 
- - - - - 
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2018-§ 156   Dnr: KS.2018.0209 

 

Årsavstämning finansrapporten 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en årsavstämning av 
finansrapporten. Rapporten innehåller en uppföljning av kassaflödesbudgeten, 
räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under året samt kommunens 
kundförluster. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att godkänna informationen. 
 
- - - - - 
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2018-§ 157   Dnr: KS.2018.0228 

 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun  

Sammanfattning 
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2017 ett överskott på 22,9 mkr. 
Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr. Tre av sex sektorer 
redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr.  

Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. 
Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med 
föregående år. Inom grundskolan har kommunen under året haft ökade 
personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, 
ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och 
elever i extern verksamhet såsom enskild förskola och friskola i kommunen eller i 
annan kommun har också ökat under året. 

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. 
Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild 
sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt 
buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på 
kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade 
investeringsprojekt. Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

kommunfullmäktige antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens 

soliditet inklusive pensionsförpliktelserna.  

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra 
mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls 
föregående år.  En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.  
 
Yrkande 
Torgny Maurer (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen: 
 

- Att en redovisning för migrationsrelaterade inkomster och utgifter saknas 
(ett så kallat mångkulturellt bokslut). 

 
Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) uppfattar att det finns två förslag till beslut. Hon ställer 
förvaltningens förslag till beslut mot Torgny Maurers (SD) förslag till beslut.  
 
Omröstning  
Ordförande Ulrika Jeansson (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot Torgny 
Maurers (SD) förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen röstar till förmån för 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att godkänna årsredovisning 2017. 
 

2. Att ta beslutet med omedelbar justering.  
 
Reservation 
Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
återremissyrkande.  
 
- - - - - 
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2018-§ 158 
 

Valärende - Entledigande samt val av ledamot i 
uppföljningsgrupp social omsorg 

 
Kommunstyrelsen har att entlediga Senad Bosnjakovic (-) från uppdraget som 
ledamot i uppföljningsgrupp social omsorg.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att entlediga Senad Bosnjakovic (-)från uppdraget som ledamot i 
uppföljningsgrupp social omsorg. 
  

2. Att tacka Senad Bosnjakovic (-) för den tid han haft uppdraget. 
 

3. Att välja Ann-Britt Wrenner Karlsson (S) till uppdraget som ledamot i 
uppföljningsgrupp social omsorg. 

 
- - - - - 
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2018-§ 159 
 

Informationsärenden 

 
Kommunstyrelsen informeras om informationsärendena  
 
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen: 
 
a) Nycirkus, Lars Wassrin informerar och svarar på frågor. 
 
b) Villabrand i Rejmyre, Peter Kindblom informerar och svarar på frågor. 
 
c) Säkerhet i politiken, Peter Kindblom informerar och svarar på frågor. 
 
d) Bönergården sommarlek, Annica Ottosson informerar och svarar på frågor. 
 

Kommunstyrelsens beslut  
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 
- - - - - 
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2018-§ 160   Dnr: KS.2018.0056 

 

Internkontrollplan 2018 - reviderade tidpunkter för rapporter 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 5 februari § 48 fastställt internkontrollplan 2018.  

I samband med att sektorerna började rapportera årets kontrollmoment visade sig 
att vissa tidpunkter för när rapporterna ska redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inte överensstämde med de uppföljningsperioder som ligger till 
grund för kontrollen. Sektorerna har på nytt granskat tidpunkterna och överlämnat 
förslag till reviderad internkontrollplan för 2018 med förändrade tidpunkter för 
vissa rapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslaget till reviderad 
internkontrollplan är också kompletterat med en ny kolumn för 
uppföljningsperioder. 

I den till ärendet bifogad handlingen med fastställd internkontrollplan redovisas 
vilka kontrollmoment som har ändrade tidpunkter för rapportering. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa reviderad internkontrollplan för 2018 enligt förslag 2018-03-27 
med förändrade tidpunkter för rapporter till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige. 

 
- - - - - 
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2018-§ 161   Dnr: KS.2018.0254 

 

Ej verkställt beslut LSS 2016-05-23 

 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av 
särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut i ett 
individärende. IVO begär att få in handlingar senast 17 april 2018.  

Bakgrund 
Den enskilde individen som yttrandet gäller för har beslut om bostad med särskild 
service enligt 9 § 9 LSS, med beslutsdatum 2016-05-23. Brukaren bor idag i lägenhet 
med stöd av personal från en privat utförare. Brukaren är placerad i Finspång men 
tillhör en annan kommun och har ansökt om förhandsbesked i Finspångs kommun. 
Brukarens ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service har 
kontinuerligt rapporterats till IVO. 

IVO begär yttrande och handlingar enligt följande punkter: 

 En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet. 

 En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och 
erhållit under väntetiden samt när detta har skett. 

 Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och 
avslutades om det inte framgår av begärda handlingar. 

 Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende. 
Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslut till och med sista 
anteckningen. 

 Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade 
insatsen i aktuellt ärende. 

 Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella 
insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. 
Ange kostnad per insats. 

 Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade 
insatser i form av Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad 
bostad enligt 9§9 LSS kan verkställas inom skälig tid. 

Skäl till dröjsmål att verkställa beslutet 
Finspångs kommun har idag ett större behov av bostäder med särskild service inom 
LSS än vad som idag finns tillgängligt. 

Sektor social omsorg har tagit fram en boendeplanering samt en 
behovsspecificering för bostäder med särskild service enligt LSS. 
Boendeplaneringen daterad 2016-06-03 är presenterad i kommunstyrelsen. Sektorn 
har på uppdrag av politiken ombetts ta fram en mer specifik redogörelse för hur 
behovet av bostäder med särskild service inom LSS-området ser ut. Detta finns 
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redogjort i behovsspecificeringen daterad 2016-12-30 som presenterats för 
kommundirektören. Sektorns identifierade behov av att tillgänglighetsanpassa en 
gruppbostad samt upprätta en ny gruppbostad om ca 6 platser, har förts fram till 
politiken och ärendet har funnits med i arbetet kring investeringsplanen för 2018. 
Politiken har fattat beslut om att en utökning av platser för bostad med särskild 
service 9§9 LSS ska genomföras enligt ovan nämnd behovsspecificering. Processen 
för upprättande av en ny gruppbostad är i planeringsfasen och kommunen räknar 
med att en ny gruppbostad kan stå klar om cirka ett år.  

Behovet av gruppbostäder inom LSS påverkar även den kö som uppstår till 
servicebostäder då det idag finns brukare inom servicebostäder som har behov av 
gruppbostad. 

Insatser i väntan på verkställt beslut 
I väntan på att beslut om bostad med särskild service enligt 9§9 LSS ska verkställas 
bor den enskilde i lägenhet med stöd av personal från en privat utförare. Brukaren 
har en godman. Brukaren har inga övriga insatser från kommunen i väntan på 
verkställighet.  

Uppgifter om kostnader 

Insats Kostnad per månad 

Beräknad snittkostnad för bostad med 
särskild service i Finspångs kommun 54 443 kr 

 

Verkställighet inom skälig tid 
För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service inom skälig tid 
arbetar sektor social omsorg på följande sätt: 

 Samtliga enhetschefer inom LSS-området, utvecklingsstrateg och LSS-
handläggare träffas var tredje vecka för att stämma av inflödet av 
ansökningar gällande bostad med särskild service samt delges fattade beslut. 

 LSS-handläggare och enhetschefer arbetar utifrån rutin ”Från beslut till 
verkställighet, bostad med särskild service”  

 Behovsspecificeringen uppdateras kontinuerligt minst en gång per år. 

 Sektorn deltar aktivt i kommunens lokalstrategiska grupp som samordnas av 
sektor samhällsbyggnad. Där lyfts det totala behovet av lokalförsörjning 
inom kommunens sektorer. Gruppen arbetar på uppdrag av 
kommundirektören. Lokalstrategisk grupp träffas varannan månad. 
 

Vid handläggning av projekt gällande fastigheter använder kommunen en 
sjustegsmodell, en tydlig processbeskrivning från kundbehov till genomförande och 
utvärdering. Syftet med modellen är att ta rätt beslut och undvika felsatsningar. 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge 
kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-33721//2016-7). 

 
- - - - - 
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2018-§ 162   Dnr: KS.2017.1087 

 

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro 
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.  
 
Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.  
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett 
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i 
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar 
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att Kommunen hörde av sig 
i frågan. 
  
Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man 
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den 
fanns där. 
 
Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de 
ställer sig till förslaget.  Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan 
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och 
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens 
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-07. 
 

- - - - - 
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2018-§ 163   Dnr: KS.2018.0067 

 

Riktlinjer för resor och fordon 

 
Uppdraget med att formulera riktlinjer för resor och fordon i Finspångs kommun 
har sitt avstamp i Finspångs kommuns energiplan som bland annat säger följande: 
 

 Att vara en fossilbränslefri kommunkoncern år 2025 

 Att minska energianvändningen i kommunorganisationens fordonspark med 

20% från 2008 till 2020 

 
För att nå dessa mål behöver kommunen trappa upp sitt arbete för fossilfria och 
energieffektiva resor och transporter. Under 2017 använde kommunens fordon mer 
energi än 2008, och fossila drivmedel stod för 73% av fordonens totala 
energianvändning. 
  
En utredning om tjänsteresor från 2011, baserad på en enkät, visar att de flesta som 
utnyttjar kommunens poolbilar gör tjänsteresor så ofta som varje vecka. Det 
vanligaste färdsättet vid tjänsteresor uppgavs vara just poolbil. Därefter kommer 
privat bil, enhetens bil, kollektivtrafik, och privat cykel. Ytterst få svarade att de 
samåker, promenerar eller använder poolcykel vid tjänsteresor.  
 
Under 2016-2017 har det digitala körjournalsystemet använts för undersökningar av 
hur kommunala bilar används. Stickprov ur poolbilarnas användning visar att det 
sker relativt många korta resor och att poolbilar dagligen används för resor till 
centrala Norrköping eller Linköping. 
 
Utredningen från 2011 visar att bil var det vanligaste färdsättet, men samtidigt så var 
många medarbetare öppna för andra alternativ. Enkätsvaren visar att ca 50 % gärna 
skulle ha resfria möten, och många tyckte även att cykel och kollektivtrafik skulle 
kunna fungera bra för tjänsteresor.  
 
En del korta resor skulle troligtvis kunna ersättas av cykel eller elcykel, och en del 
resor till centrala Norrköping och Linköping skulle troligtvis kunna göras med 
kollektivtrafik. Somliga resor kanske inte ens behöver genomföras, om de kan 
ersättas av ett webbmöte.  
 
Utifrån detta har förvaltningen formulerat riktlinjer för resor och fordon i 
Finspångs kommun som utgår från miljöhänsyn men som även möjliggör god 
ekonomisk hushållning, god arbetsmiljö och en ökad trafiksäkerhet.  
 
Konkret vägledning i hur dessa riktlinjer ska användas är givetvis också viktigt. Det 
ska vara lätt att göra rätt. Därför behöver riktlinjerna följas av riktad information 
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som gör det lätt att implementera dessa i enlighet med organisationens 
förutsättningar.  
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en återremiss med motiveringen: 
 

- Att göra förtydliganden rörande köp/leasing. 

- Att information som finns i olika lagar ses över i policyn och eventuellt 
utgår. 
  

Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ärendet återremitteras med motiveringen: 
Att göra förtydliganden rörande köp/leasing.  
Att information som finns i olika lagar ses över i policyn och eventuellt 
utgår. 
 

- - - - - 
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2018-§ 164   Dnr: KS.2018.0130 

 

Återrapportering ÄBIC  

Sammanfattning 
Majoritetens budgetförslag för 2013 innehöll områden som behöver en fördjupad 
analys, nivåer inom äldreomsorgen är ett av dessa områden. Kommunstyrelsen tog 
november 2012 ställning till reviderade riktlinjer avseende biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen och som en fortsättning på det arbetet avsåg sektorn att genomföra 
en förstudie av EBV (ekonomi, behov, verksamhetsstyrning). I förstudien lyftes 
fram ett antal risker som innebär att Finspångs kommun inte kan arbeta utefter 
önskad EBV metod.  

Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen De mest sjuka äldre, fått i uppdrag 
att introducera en nationell modell för – och utbildning i – Äldres Behov I 
Centrum, ÄBIC. Detta för att uppnå en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg. 
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med strukturerad 
dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, ”Internationell klassificering 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”.  

När EBV-förstudien skrevs lyfte sektorn risken att vår IT-leverantör inte 
vidareutvecklar EBV-modulen långsiktigt. Farhågan besannades och IT-
leverantören rekommenderade att Finspångs kommun inte köpte EBV-modulen. 
EBV som resursfördelningsinstrument är svårarbetat utan ett fungerande IT-system 
då det kräver en hantering vid sidan av huvudsystemet. Kommunstyrelse beslutade 
att införa ÄBIC 2014-09-22 Ks 333 och sökte prestationsmedel för att sektor social 
omsorg har utbildat två processledare. Efter en tid så ändrade Socialstyrelsen ÄBIC 
till IBIC (Individens Behov I Centrum). 

Idag arbetar myndighetskontoret, sektor vård och omsorg med IBIC (Individens 
behov i centrum). Sektor vård och omsorg följer upp volymerna inom hemtjänsten 
och vi kan idag se att vi har god kontroll på våra volymer och har kunnat sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har genom volymkontroll kunnat 
vända ett kraftigt underskott till balans i ekonomin.  
 

Volymutveckling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Biståndsbedömt 161600 168600 179000 164000 152300 145400 147500 140800 
Planerat i 
hemtjänsten 129100 146400 138800 133700 142700 137500 135950 127500 

% planerat av  
biståndsbedömt 80% 87% 78% 82% 94% 95% 92% 91% 

 
Mellan hemtjänstenheterna varierar volymerna kraftigt vilket gör att hemtjänsten 
arbetar aktivt med bemanningsplanering. 
Biståndshandläggarnas beslut är tidsbedömda och utifrån vår uppföljning har vi 
kontroll över volymer varför det hittills inte varit aktuellt med ett 
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resursfördelningssystem som är digitalt. Vår leverantör av verksamhetssystemet har 
inte heller lyft att det finns någon modul som hanterar volymer. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-07. 
 

- - - - - 
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2018-§ 165   Dnr: KS.2018.0337 

 

Samverkan löneadministration med Valdemarsviks kommun 

Sammanfattning 

 
Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun har haft en dialog kring 
samverkan när det gäller löneadministration.  
 
Under 2017 har Valdemarsviks förutsättningar för en egen löneadministration 
förändrats i grunden med start i att vakans uppstått.   
 
En fungerande löneadministration är en central funktion i en kommunal 
verksamhet. Det är oerhört angeläget att upprätthålla kompetens och 
kvalitet, för att löneutbetalningarna ska ske med rätt belopp i rätt tid. 
Löneadministrationen blir generellt allt mer komplex och i kommunal 
verksamhet är den grundläggande komplexiteten stor, genom att många 
lagar och avtalsområden ska tillämpas. Detta kräver en bred kompetens 
och erfarenhet för att hålla en god kvalitet.  
 
Den nuvarande situationen i Valdemarsviks kommun innebär att det finns 
risker för kvalitetsbrister i form av felaktiga utbetalningar och en osäker 
rätts- och avtalstillämpning.  
 
Om samverkan kommer att ske med Valdemarsviks kommun skulle 
ytterligare två heltidstjänster införas i Finspångs kommun. Två av 
avdelningens heltidstjänster kommer att riktas till att hantera 
Valdemarsviks löneadministration inklusive systemförvaltning av 
personalsystemet. 
 
Positiva effekter 
De positiva effekterna av att samarbeta kring löneadministrationen är 
många. I Finspångs kommun har vi en stabil löneadministration, det finns 
viss omsättning på personal men den är inte hög i dagsläget. Det finns en 
blandning mellan relativt nya inom området och mer erfarna. Att 
samverka med Valdemarsviks kommun skulle innebära att kvalitet och 
säkerhet när det gäller kommunens löneadministration skulle stärkas 
ytterligare. Sårbarheten skulle minska och arbetsmiljöfrågor kopplat till 
sårbarheten skulle förbättras i förlängningen. Fortsatt arbete med att 
effektivisera processerna inom löneadministrationen pågår ständigt.  
 
I grunden kommer Valdemarsviks kommun fortsatt ha ansvar för 
löneadministrationen gällande deras medarbetare och förtroendevalda och 
uppdraget för deras Personalenhet kommer vara detsamma som tidigare.  
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Båda kommunerna kommer att ha ansvar för den verksamhetsmässiga 
utvecklingen i den gemensamma löneadministrationen. Finspång har det 
operativa ansvaret för löneadministrationen och alla medarbetare är 
anställda av Finspångs kommun. Frågor om arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och andra personalrelaterade frågor ansvarar 
Finspångs HR-avdelning och HR-chef för. Det gemensamma kontoret 
följer Finspångs kommuns styrmodell och ledningsprinciper. 

 
Samarbetsavtal 
Samarbetet ska regleras i avtal. Valdemarsviks kommun köper tjänster av Finspångs 
kommun. Det innebär att forum för att diskutera hur samarbetet fungerar och kan 
utvecklas, måste skapas mellan kommunernas HR- och kommundirektörer. Avtalet 
ska tidsbegränsas, men förlängning sker om det inte formellt sägs upp av någon av 
parterna.  
 
Finansiering 
Vi har beräknat att det under första året kommer att krävas två extra 
årsarbetare för att kunna hantera den gemensamma löneadministrationen.  
Till detta kommer viss overheadkostnad, t ex kostnader för ledning och 
lokaler. Avsikten är att år två ha effektiviserat hanteringen så att 
Valdemarsvik finansierar 1,75 tjänst för löneadministrationen där 
Finspångs kommun avser att bidra med 25 procents tjänst genom 
omfördelning av resurser internt.  

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-05-07. 
 

- - - - - 
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2018-§ 166 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 
2018-03-16 Ramjustering mellan sektor samhällsbyggnad och sektor 

vård och omsorg ang 25 % tjänst för bostadsanpassning 
Dnr KS.2018.0017 

  

 
2018-03-21 Ramjustering till Rtj kapitalkostnader för FIP bilar  Dnr 

KS.2018.0017 
  

 
2018-03-16 Ny fullmaktshavare med rätt att skicka utbetalningar Dnr 

KS.2017.0297 
  

 
2018-03-23 Ramjustering Förvaltade fastigheter reinvestering nytt 

ventilationssystem Grytgöls skola Dnr KS.2018.0017 
  

 
2018-03-12 Beslut skolskjuts Särskilda skäl Dnr KS.2018.0291   
 
2018-03-20 Beslut skolskjuts växelvis boende Dnr KS.2018.0349   

 
2018-03-22 Sponsring till Kraftloppet 2018 Dnr KS.2018.0361   

 
2018-03-15 Tillförordnad sektor vård- och omsorgschef under 

semester Dnr KS.2018.0019 
  

 
2018-03-26 Förordnande biträdande rektor Lotorp Dnr KS.2018.0019   

 
2018-03-19 Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet 

Dnr KS.2018.0008 
  

 
2018-03-28 Flaggning Romernas nationaldag 8 april.doc Dnr 

KS.2018.0398 
  

 
2018-03-14 Beslut om att inte lämna ut sammanställning av uppgifter 

ut allmänna handlingar Dnr KS.2018.0335 
  

 
2018-03-26 Investeringsmedgivande inventarier ny förskola Lillängen 

2018  Dnr KS.2018.0164 
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Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ovanstående delegationsbeslut är tagna i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsbemyndigande. 
 

- - - - - 
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2018-§ 167 
 

Delgivningar 

 
1. Centrum för kommunstrategiska studier nyhetsbrev februari 

  
2. Inbjudan Totalförsvarsutbildning i Östergötland 2018 

 
3. Cirkulär 18:06 från SKL - Överenskommelse om statistik, SÖK T 18 

 
4. Arbetsordning för nätverket ”Hela Östergötland” 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet. 
 

- - - - - 
 


