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Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och
cykelväg mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Gustavsson som önskar förbättrad
gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad. Vidare ser förslagsställaren
en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp
vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade
vägar. Förslaget omfattar att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Finspång till
Hällestad samt att utreda en förlängning och eventuellt iordningsställa en
förlängning av gång- och cykelvägen från Hällestad till Prästköp.
Vid kontakt med Leif Gustavsson så ser förslagsställaren att det är högst prioritet
att asfaltera sträckan Finspång-Sonstorp med anledning av att det är tungt att dra
rullstolar på sträckan samt att motionärer med tävlingscyklar väljer att köra på
riksväg 51. Även om förslagsställaren inte förväntar sig att ett genomförande inom
de närmsta åren så är näst högst prioritet att även att förlänga gång- och cykelvägen
mellan Hällestad och Prästköp vilket möjliggör för cyklister att ta sig via mindre
trafikerade vägar till Sverigeleden som passerar i Borensberg.
I oktober 2016 påbörjades det etappvisa arbetet med att höja standarden på del av
banvallen och i samband med det konstaterades att en asfaltering av sträckningen
inte var aktuell. Cykelbanan mellan Finspång-Sonstorp är idag iordningsställd
Sträckan Finspång- Borggård finns utpekad i den regionala cykelstrategin som ett
stråk som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade.
Bedömningen i den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till
kommunhuvudorten Finspång. En naturlig fortsättning med att höja standarden av
banvallen ligger med anledning av det då på sträckan Sonstorp- Borggård
Att som motionär kunna cykla från Prästköp till Finspång är något som Finspångs
kommun ställer sig positiv till. I Strategisk plan 2018-2020 anges som ett prioriterat
uppdrag att under år 2018 utreda förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg vilket utgör det första steget i en förlängning av
den aktuella cykelvägen.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg
mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Gustavsson som önskar förbättrad
gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad. Vidare ser förslagsställaren
en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp
vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade
vägar. Förslaget omfattar att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Finspång till
Hällestad samt att utreda en förlängning och eventuellt iordningsställa en
förlängning av gång- och cykelvägen från Hällestad till Prästköp.
Vid kontakt med Leif Gustavsson så ser förslagsställaren att det är högst prioritet
att asfaltera sträckan Finspång-Sonstorp med anledning av att det är tungt att dra
rullstolar på sträckan samt att motionärer med tävlingscyklar väljer att köra på
riksväg 51. Även om förslagsställaren inte förväntar sig att ett genomförande inom
de närmsta åren så är näst högst prioritet att även att förlänga gång- och cykelvägen
mellan Hällestad och Prästköp vilket möjliggör för cyklister att ta sig via mindre
trafikerade vägar till Sverigeleden som passerar i Borensberg.
I oktober 2016 påbörjades det etappvisa arbetet med att höja standarden på del av
banvallen och i samband med det konstaterades att en asfaltering av sträckningen
inte var aktuell. Cykelbanan mellan Finspång-Sonstorp är idag iordningsställd
Sträckan Finspång- Borggård finns utpekad i den regionala cykelstrategin som ett
stråk som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade.
Bedömningen i den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till
kommunhuvudorten Finspång. En naturlig fortsättning med att höja standarden av
banvallen ligger med anledning av det då på sträckan Sonstorp- Borggård
Att som motionär kunna cykla från Prästköp till Finspång är något som Finspångs
kommun ställer sig positiv till. I Strategisk plan 2018-2020 anges som ett prioriterat
uppdrag att under år 2018 utreda förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg vilket utgör det första steget i en förlängning av
den aktuella cykelvägen.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar på en ändring:
-

Att beslutet ska tas i kommunfullmäktige.

-

Att i den del av förslaget som rör förlängning av cykelvägen anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det prioriterade
uppdraget för 2018 ”Utred förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg. Sluttidpunkt 2018-12-31”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Att avslå den del av förslaget som rör asfaltering.

Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att i den del av förslaget som rör förlängning av cykelvägen anse
medborgarförslaget besvarat med hänvisning till det prioriterade
uppdraget för 2018 ”Utred förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg. Sluttidpunkt 2018-12-31”
2. Att avslå den del av förslaget som rör asfaltering.
3. Att meddela förslagsställaren beslutet.
-----

Justerandes signatur
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Medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg mellan
Finspång-Hällestad (även Prästköp)
Sammanfattning
Leif Gustafsson skriver bland annat följande:
”Det finns ytterligare en del av järnvägsvallen som går från Hällestad till Prästköp, den delen
är dock ej i ordningsgjord för motionärer. Undertecknad kan se fördel om ett motionsspår görs
i ordning hela vägen fram till Prästköp, därigenom öppnas möjligheten upp att cykla till
Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade vägar. […]Kostnaderna för att göra i ordning
och asfaltera motionsspåret mellan Finspång till Hällestad utreds. Om kostnaderna är
rimliga, motionsspåret mellan Finspång till Hällestad görs i ordning och asfalteras.
Kostnaderna för att förlänga motionsspåret från Hällestad till Prästköp utreds. Om
kostnaderna och ägarförhållanden gör det möjligt, att motionsspåret mellan Hällestad till
Prästköp görs i ordning och asfalteras. I förslaget avses att använde befintlig banvall även
här”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur
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Svar på medborgarförslag - förbättring av gång- och cykelväg
mellan Finspång-Hällestad (även Prästköp)
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Leif Gustavsson som önskar förbättrad
gång- och cykelväg Finspång – Sonstorp till Hällestad. Vidare ser förslagsställaren
en fördel att gång- och cykelvägen även iordningsställs hela vägen fram till Prästköp
vilket innebär möjlighet att cykla till Tjällmo och vidare längs mindre trafikerade
vägar. Förslaget omfattar att asfaltera gång- och cykelvägen mellan Finspång till
Hällestad samt att utreda en förlängning och eventuellt iordningsställa en
förlängning av gång- och cykelvägen från Hällestad till Prästköp.
Vid kontakt med Leif Gustavsson så ser förslagsställaren att det är högst prioritet
att asfaltera sträckan Finspång-Sonstorp med anledning av att det är tungt att dra
rullstolar på sträckan samt att motionärer med tävlingscyklar väljer att köra på
riksväg 51. Även om förslagsställaren inte förväntar sig att ett genomförande inom
de närmsta åren så är näst högst prioritet att även att förlänga gång- och cykelvägen
mellan Hällestad och Prästköp vilket möjliggör för cyklister att ta sig via mindre
trafikerade vägar till Sverigeleden som passerar i Borensberg.
I oktober 2016 påbörjades det etappvisa arbetet med att höja standarden på del av
banvallen och i samband med det konstaterades att en asfaltering av sträckningen
inte var aktuell. Cykelbanan mellan Finspång-Sonstorp är idag iordningsställd
Sträckan Finspång- Borggård finns utpekad i den regionala cykelstrategin som ett
stråk som fångar upp relativt små tätorter men som är tätt lokaliserade.
Bedömningen i den regionala cykelstrategin är att detta är viktigt för kopplingen till
kommunhuvudorten Finspång. En naturlig fortsättning med att höja standarden av
banvallen ligger med anledning av det då på sträckan Sonstorp- Borggård
Att som motionär kunna cykla från Prästköp till Finspång är något som Finspångs
kommun ställer sig positiv till. I Strategisk plan 2018-2020 anges som ett prioriterat
uppdrag att under år 2018 utreda förvärv och upprustning av banvallen från
Borggård och norrut för cykelväg vilket utgör det första steget i en förlängning av
den aktuella cykelvägen.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-06-20.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
Sidan 9 av 88
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Kommunstyrelsen

Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska
Verk AB
Sammanfattning
Finspångs Tekniska Verk AB har tidigare redogjort för kommunstyrelsen om sina
planer på att starta ett nytt affärsområde inom elhandel. Ärendet har också
behandlats av FFIA:s styrelse som gett sitt medgivande till fortsatt planering av
affärsområdet, se bifogat protokoll. FTV är nu i ett läge att bygga upp verksamheten
och som en följd av detta behöver ägardirektiv och bolagsordning revideras genom
ett tillägg i styrdokumenten. Tilläggen återfinns som kursiverad text.
Bolagsordningen har också justerats för att stämma med bolagets nuvarande
uppdrag, genom att bolagets tidigare verksamheter inom fiber och
grustäktsverksamhet tagits bort i denna version.
Förslag till beslut
Kommunstyrelen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att fastställa ägardirektiv och bolagsordning för Finspång Tekniska Verk
AB
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Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk
AB
Sammanfattning
Finspångs Tekniska Verk AB har tidigare redogjort för kommunstyrelsen om sina
planer på att starta ett nytt affärsområde inom elhandel. Ärendet har också
behandlats av FFIA:s styrelse som gett sitt medgivande till fortsatt planering av
affärsområdet, se bifogat protokoll. FTV är nu i ett läge att bygga upp verksamheten
och som en följd av detta behöver ägardirektiv och bolagsordning revideras genom
ett tillägg i styrdokumenten. Tilläggen återfinns som kursiverad text.
Bolagsordningen har också justerats för att stämma med bolagets nuvarande
uppdrag, genom att bolagets tidigare verksamheter inom fiber och
grustäktsverksamhet tagits bort i denna version.

Kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att fastställa ägardirektiv och bolagsordning för Finspång Tekniska Verk
AB
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
Sidan 11 av 88

Sidan 12 av 88

Ägardirektiv
Finspångs Tekniska Verk AB

Fastställt av kommunfullmäktige 2018-xx-xx

Sidan 13 av 88

2

Ägardirektiv Finspångs Tekniska Verk AB
Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet – antas på bolagsstämma i bolaget. Kommunfullmäktige kan utfärda kompletterande ägardirektiv i anslutning till budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv ska
antas på bolagsstämma i bolaget
1. Bolagets verksamhet

Enligt sin bolagsordning har bolaget till föremål för sin verksamhet att inom
Finspångs kommun dels ombesörja taxe- och avgiftsfinansierad kommunalteknisk verksamhet med mera, dels förvalta kommunens gator, vägar, parker
och andra offentliga platser.
2. Principer för bolagets verksamhet

Bolaget skall driva fjärrvärmeverksamheten enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen.
I övriga verksamheter ska bolaget tillämpa den kommunala lokaliseringsprincipen, liksom självkostnads- och likställighetsprinciperna, med undantag för vad som kan regleras i särskild lagstiftning.
3. Bolagets uppdrag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Finspång
till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att
erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet
och till konkurrenskraftiga villkor.
Bolaget ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sitt uppdrag.
Bolaget ska utveckla miljöanpassad energiproduktion och energidistribution
och i övrigt verka för en minskad miljöpåverkan. Bolaget har ett ansvar i att
underlätta för kunderna/medborgarna vad gäller minskad energiförbrukning.
4. Avfallshantering

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att som renhållare svara
för kommunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall.
Till grund för uppdraget ligger den av kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande avfallsplan.
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen. Kommunfullmäktige beslutar om taxor för avfallshanteringen
Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader före taxorna avses träda i kraft.
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5. Vatten och avlopp

Finspångs Tekniska Verk har kommunens uppdrag att vara huvudman för
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att
kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag ( 2006:412) om allmänna vattentjänster.
Kommunfullmäktige beslutar om
1. Ändring av taxeföreskrifter
2. Särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter
3. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen
4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen
(ABVA )
Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda
ikraft.
Ändring av taxa - som avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av
kommunfullmäktige. Förslag om ändring ska tillställas kommunstyrelsen
senast två månader före ändringen avses träda i kraft.
Ändring av taxa för vattentjänster som följer beslutade taxeförskrifter ska
tillställas kommunstyrelsen för information senast två månader före ändringen avses träda i kraft.
6. Fjärrvärme och fjärrkyla

Tekniska Verken beslutar om taxor för fjärrvärme och fjärrkyla. Kommunstyrelsen ska informeras om avgifterna senast två månader före avgifterna
avses träda i kraft.
7. Elhandel

Bolaget skall bedriva handel med el.
8. Förvaltning av gator, vägar etc.

Bolaget skall utföra administration, drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Bolaget skall även
ombesörja beslutade anläggningsarbeten. Verksamheten skall bedrivas enligt de mål som kommunen fastställer.
I övrigt regleras uppdrag och ersättning i särskilt avtal mellan kommunen
och bolaget.
9. Ekonomi

Bolaget ska sträva efter en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande och som medger utveckling och investeringar utan ägartillskott
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För att uppnå kostnadseffektivitet och åstadkomma för koncernen optimala
lösningar ska koncernens funktioner för övergripande marknadsföring/information, gemensamma utvecklingsprojekt, IT-utveckling, upphandling och inköp, byggande och projektutveckling samt finansförvaltning, så
lång det är möjligt, samordnas.
10. Koncernbidrag

Bolaget skall, så långt det är möjligt, ha en ekonomisk ställning som medger
att bolaget kan lämna utdelning till ägaren. Utifrån bedömning av bolagets
ekonomiska ställning beslutar kommunstyrelsen på förslag från moderbolaget om koncernbidrag kan lämnas, samt storleken på bidraget.
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Bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk AB
Antagen av kommunfullmäktige 2018-xx-xx
1§

Firma
Bolagets firma är Finspångs Tekniska Verk Aktiebolag

2§

Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Finspångs kommun, Östergötlands län

3§

Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet
 att producera, distribuera och försälja fjärrvärme
 att tillhandahålla renvatten och omhänderta avloppsvatten
 att ombesörja renhållningsverksamhet och avfallsåtervinning
 att att förvalta kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser
 att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att förvalta aktier och
intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet
 att bedriva handel med el

4§

Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets huvudsyfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande svara för enligt 3 § angivna verksamhetsområden i Finspångs
kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god
hushållning och god miljö skall beaktas. Bolaget skall med tillämpning av
kommunal självkostnads- och likställighetsprincip tillgodose behovet av de enligt 3
§ angivna verksamheterna inom Finspångs kommun med undantag av för
fjärrvärmeproduktion och distribution som enligt EL-Lagens 7 kapitel 2 § undantas
självkostnadsprincipen. Undantaget gäller även el-distribution enligt EL-lagens 7
kapitel 1 §.
Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för
nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så länge
vinsten ej överstiger skälig förräntning på det av aktieägarna tillskjutna kapitalet.
Skulle Bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Finspångs kommun
till den del de ej går tillbaks till ägaren för prövning om kapitalet skall överföras till
annat bolag.

1(4)
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5§

Kommunfullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Finspångs kommun möjlighet att yttra
sig innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av
större vikt, fattas.

6§

Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor

7§

Antal aktier
Antal aktier skall lägst vara 10 000 och högst 40 000.

8§

Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst sju suppleanter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Finspång varje år för tiden från årsstämma
ena året intill slutet av årsstämma påföljande år.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.

9§

Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämma en revisor med en
suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämma enligt 9 kap 7§
1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

10 §

Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige
i Finspångs kommun utse lägst en och högst två lekmannarevisorer med
suppleant/er

11 §

Kallelse till årsstämma

2(4)
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Kallelse till årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 6
veckor och senast 4 veckor före stämman
12 §

Ärenden på årsstämma
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av förslaget till dagordning
Val av en eller två justeringsmän
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport, samt i förekommande fall koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt om bolaget är
moderbolag även koncernredovisningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisor och lekmannarevisor/er med
suppleanter
10. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, lekmannarevisor/er med suppleant/er samt utsedda
arbetstagarrepresentanter med suppleanter
11. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant
12. Annat ärende som ankommer på årsstämma enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
13 §

Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår

14 §

Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören
att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i
förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i
enlighet med aktiebolagslagen 8 kap 30§.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-06-18

2018-§ 253

Dnr: KS.2018.0636
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Ägardirektiv och bolagsordning för Finspångs Tekniska Verk
AB
Sammanfattning
Finspångs Tekniska Verk AB har tidigare redogjort för kommunstyrelsen om sina
planer på att starta ett nytt affärsområde inom elhandel. Ärendet har också
behandlats av FFIA:s styrelse som gett sitt medgivande till fortsatt planering av
affärsområdet, se bifogat protokoll. FTV är nu i ett läge att bygga upp verksamheten
och som en följd av detta behöver ägardirektiv och bolagsordning revideras genom
ett tillägg i styrdokumenten. Tilläggen återfinns som kursiverad text.
Bolagsordningen har också justerats för att stämma med bolagets nuvarande
uppdrag, genom att bolagets tidigare verksamheter inom fiber och
grustäktsverksamhet tagits bort i denna version.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-08-27.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Anette Asklöf

2018-08-28
Dnr KS.2018.0869
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Kommunstyrelsen

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB
Sammanfattning
Finspångs Stadsnät Finet AB har inkommit med en ansökan om utökad låneram
med 20.000.000 kronor för fortsatta fiberinvesteringar. Bolaget önskar nyttja
10.000.000 kronor under 2018. För närvarande uppgår Finets låneram till
58.056.000 kronor.
Aktuella områden för utbyggnad av stamfiber och anslutning av fastigheter är
Hävla-Regna-Igelfors, Risinge-Doversund- länsväg 215, Vistinge-LämmenäsMelby-Kolstad och Ysunda-Melby.
Beroende på kommunens likviditet vid önskad utbetalningstidpunkt kan
finansiering komma att ske genom minskning av kommunens låneskuld i
internbanken. I annat fall sker nyupplåning.
Förslag till beslut
1. Att förslå kommunfullmäktige besluta
2. Att utöka Finspångs Stadsnät Finet AB´s låneram med 20.000.000 kronor
till 78.056.000 kronor
3. Att finansieringen kan ske genom nyupplåning till internbanken.

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

2018-02-06
Dnr KS.2017.1250
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Kommunstyrelsen

Rapportering av pågående investeringsprojekt vid
årsbokslutet
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
delårsrapporten den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet samt en årsrapport för investeringar 2017 med
kommentar och statusuppdatering från sektorerna avseende kommunens alla
investeringar.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 170 mkr.
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 65 mkr enligt strategisk plan. Årets
avslutade investeringar uppgår till 63 Mkr, ett av de större projekten var nytt
tillagningskök på Metallen (14 Mkr).
Vid årsbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan (39 mkr)
och förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 och 3:363 för transportenhetens
verksamhet (8,8 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 163 mkr,
vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 84 tkr för pågående projekt.
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bl a exploatering boende och näringsliv (15,9 mkr)
och diverse infrastrukturprojekt (34 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som
delvis är påbörjade.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta förslå kommunfullmäktige besluta
1. Att godkänna redovisningen.

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-03-26

2018-§ 114

Dnr: KS.2017.1250
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Rapportering av pågående investeringar vid årsbokslutet
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
delårsrapporten den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget,
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående
investeringar vid årsbokslutet samt en årsrapport för investeringar 2017 med
kommentar och statusuppdatering från sektorerna avseende kommunens alla
investeringar.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 170 mkr.
Investeringsbudgeten för 2017 uppgick till 65 mkr enligt strategisk plan. Årets
avslutade investeringar uppgår till 63 Mkr, ett av de större projekten var nytt
tillagningskök på Metallen (14 Mkr).
Vid årsbokslutet fanns flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan (39 mkr)
och förvärv och ombyggnation av Hårstorp 3:316 och 3:363 för transportenhetens
verksamhet (8,8 mkr).
Prognosen för pågående investeringar visar på totala nettokostnader om 163 mkr,
vilket innebär kommande kostnader motsvarande ca 84 tkr för pågående projekt.
Flera projekt löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns
investeringsmedel avsatta för bl a exploatering boende och näringsliv (15,9 mkr)
och diverse infrastrukturprojekt (34 mkr) som ännu inte är påbörjade eller som
delvis är påbörjade.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna redovisningen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT PER 171231
Projekt (tkr)

Industriområde Hå 1:1 Rv 51
Exploatering boende o näringsliv

Ombudget Invbudget Total
IB
2017
projekt- utfall
från 2016
budget

1 900
5 000

0
5 000

Utfall
2017

1 900 -2 027
10 000
0

Totalt
utfall

-873 -2 900
0
0

Kvar av Prognos
budget invproj

4 800
10 000

1 900
10 000

4 000

0

4 000 -1 249

3 284

2 035

1 965

4 000

Exploat. boende och näringsliv

10 900

5 000

15 900 -3 277

2 411

-865

16 765

15 900

Omklädningsrum Grosvad
Utredningsuppdrag Vallonbygden
VB Reinvest Ospec.
VB UH Ospec.
Lillängsskolan
Ekedal 2:1
Fastighetsinvesteringar
Miljöåtgärder kommunh. reception
Förvärv Hå 3:316 Trpenheten
Ingelsta 2:1 fsg
Grytgöls skola ventilation
Ombyggn Hå 3:316 Mfl Trpenhet

5 000
0
0
0
41 000
250
0
1 000
4 000
0
0
0

0
0
258
60
0
0
12 150
0
0
0
1 150
5 000

5 000
0
258
60
41 000
250
12 150
1 000
4 000
0
1 150
5 000

119
38
157
388
197
585
0
0
0
0
0
0
4 400 35 134 39 534
250
0
250
0
0
0
32
0
32
32 4 061 4 093
-80
0
-80
0
993
993
0 4 780 4 780

4 843
-585
258
60
1 466
0
12 150
968
-93
80
157
220

5 000
0
258
60
38 000
300
12 150
1 000
4 093
0
1 150
4 780

Fastighetsinvesteringar

51 250

18 618

69 868

5 141 45 202 50 343

19 525

66 791

Personalparkering "Bäcken"
Stationsområdet

0
2 000

0
0

0
2 000

323
2 162

0
0

323
2 162

-323
-162

323
2 162

GC-vägar
GC-väg Butbro
Gatunät Sjöviksområdet
GC väg Norralundsvägen

3 000
3 000
750
1 900

0
0
0
0

3 000
3 000
750
1 900

1 218
1 358
124
2 621

-154
174
0
0

1 063
1 532
124
2 621

1 937
1 468
626
-721

3 000
3 000
750
1 664

Kollektivtrafik Finnvedsvägen
Gc-väg Butbo Brodel
Skolskjutshållplatser
Infrastruktur
Trygghet GC-väg mot Nyhem
Kollektivtrafikåtgärder
Busshållplats Willys
Strandpromenad Engelska parken
Asfaltering 2017
Anspassn busshplats
Bäverv+pendlarparkering
Cykelfrämjande insatser
Slottsmuren
Trafiksäkerhåtg S Storängsvägen

3 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
1 250

0
0
1 000
1 490
250
985
200
275
2 800
0

3 500
1 500
1 000
1 490
250
985
200
275
2 800
1 250

6 462
40
0
0
0
0
0
0
0
0

1 124
94
255
0
0
0
0
0
2 461
0

7 586
134
255
0
0
0
0
0
2 461
0

-4 086
1 366
745
1 490
250
985
200
275
339
1 250

5 836
1 500
1 000
1 490
250
985
200
275
2 461
1 250

3 000
950
275

0
0
0

3 000
950
275

0
0
0

428
0
551

428
0
551

2 572
950
-276

3 000
950
275

Ombyggn Värdshusvägen
Passage rv51 Vibergarondellen
Omstigningsplats Vistinge
Uppställningsplats lastbilar

200
1 000
4 300
0

0
0
0
0

200
1 000
4 300
0

0
0
4 022
0

162
0
12
6

162
0
4 035
6

38
1 000
265
-6

200
1 000
4 300
0

26 625

7 000

5 114 23 443

10 182

35 870

Ölstadsjön
Klimat - och miljöanpassningar
Sorterbara papperskorgar
Publika laddn.stationer elbil

700
0
0
170

0
1 320
180
0

700
1 320
180
170

13
0
0
0

0
0
0
104

13
0
0
104

687
1 320
180
66

700
1 320
180
170

Klimat- och miljöanpassningar

870

1 500

2 370

13

104

116

2 254

2 370

2 866
2 000
0
0
750
3 800

0
2 000
7 000
5 000
0
0

2 866
4 000
7 000
5 000
750
3 800

513 1 296 1 809
885 2 441 3 326
0
39
39
0
0
0
0
68
68
3 850 -8 400 -4 550

1 057
674
6 961
5 000
682
8 350

2 866
4 000
7 000
5 000
750
3 800

Lärkvägen

Infrastruktur

Utbyggnad stugby Arena Grosvad
Vibjörnsparken
Skateboardpark
Offentliga miljöer
Digitala skyltar vid infarter
Utökad VårdCentral

33 625 18 329

Sidan 28 av 88

Projekt (tkr)

Lekplatser
Offentliga miljöer

Ombudget Invbudget Total
IB
2017
projekt- utfall
från 2016
budget

4 109

0

4 109

13 525

14 000

27 525

Utfall
2017

696

Totalt
utfall

Kvar av Prognos
budget invproj

298

994

3 115

4 109

5 943 -4 258

1 685

25 840

27 525

Reservkraft Berggård & Hällestad

0

1 300

1 300

0

296

296

1 004

1 300

Samhällsskydd

0

1 300

1 300

0

296

296

1 004

1 300

IT-investeringar
Div reinv friluftsanläggningar
Införande kundreskontraportal
Staket vid Arena Grosvad
Cykelpool
Dränering A-plan Grosvad
E-handelsprojekt
Tekn. utrust. konferenssalar
IT Servermiljö
IT Brandvägg
Utrustning räddningstjänsten
Ny kart- & GIS-plattform
Ny lokalvårdsutrustning
Storängsgård köksutrustning
Transportenheten nya möbler
Utrustning FIP-bil
Möbler Räddningstjänstenheten
Köksutrustning kostenheten
Konst nya Bergska
Inv Idrott RO G 2017
Inventarier FSK-område A 2017
Inv RO G 2017
Invt Ga biblioteket 2017
Inv Nyhem F-6 2016
Inventarier RO H 2017
Toalett armstöd Storängsgården
Möbler Storängsgården
Tekniska hjälpmedel Storängsgården

2 075
50
0
550
0
182
265
0
0
0
221
0
0
0
0
300
0
0
459
0
0
0
0
50
0
100
350
0

-700
0
300
0
50
0
0
100
1 500
700
0
1 200
200
300
150
0
100
1 500
0
135
100
400
428
0
150
0
0
75

1 375
50
300
550
50
182
265
100
1 500
700
221
1 200
200
300
150
300
100
1 500
459
135
100
400
428
50
150
100
350
75

0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
296
0

0
0
57
494
0
0
0
0
0
533
0
0
20
95
127
359
153
347
0
90
67
370
290
0
131
85
29
71

0
0
57
553
0
0
0
0
0
533
0
0
20
95
127
470
153
347
0
90
67
370
290
7
131
85
325
71

1 375
50
243
-3
50
182
265
100
1 500
167
221
1 200
180
205
23
-170
-53
1 153
459
45
33
30
138
43
19
15
25
4

1 375
50
300
553
50
182
265
100
1 500
700
221
1 200
200
300
150
427
100
1 500
459
135
100
400
428
50
150
100
350
75

Nyckelfri hemtjänst
Verksamhetens investeringar

0
4 602

2 000
8 688

2 000
13 290

0
473

623
3 940

623
4 413

1 377
8 877

2 000
13 420

Totalt

107 772

56 106 163 878 26 623 52 809 79 432

84 446 163 176
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1 Alla investeringar
1.1 Ledningsstab
Område

Investering

Offentliga miljöer

Stugby Arena Grosvad (pr 1242)

% klar

Startdatum

Slutdatum

85%

2009-10-28

2018-12-31

Kommentar
Etapp I avslutad 170831: Inköp av stugor avklarat. Medley driftar campingen 2017. Vi
tittar på en långsiktig lösning av drift under hösten. Renoverat badrum i två av stugorna.
Behöver slutrapporteras.
Etapp II: Under 2018 ska vägen till campingen skrapas/jämnas till och grusas, en bom
ska installeras. El-platsen ska ses över. Campingrutorna ska markeras
(brandsäkerhetsåtgärd). Renovering ska ske av det tredje badrummet.
Tittar på en långsiktig lösning av campingens drift.
Vibjörnsparken (pr 1559)

100%

2016-10-07

2017-12-31

Kommentar
Projeket är i praktiken avslutat och invigt. Återstår slutrapportering och administration.
Digitala välkomstskyltar (pr 1857)

90%

2016-10-07

2018-03-30

Kommentar
Upphandlingsunderlag har tagits fram med hjälp av en konsult. Tilldelningsbeslut har
skett direkt efter sommaren.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

40%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Miljöundersökningar pågår och vi ser ännu inte omfattningen. Vi tittar parallellt på andra
alternativ.
Utökad vårdcentral (pr 1980)

25%

2012-04-03

2018-12-31

Kommentar
Möjliggöra nybyggnation av en utökad vårdcentral i kvarteret Borgmästaren i centrum.
Region Östergötland svarar för nybyggnationen. Vi har för närvarande inga kostnader i
det här projektet.
IT brandvägg (pr 9052)

Infrastruktur

80%

2017-11-01

2018-12-31

Server och lagring (pr 9051)

0%

2017-12-01

2018-12-31

Centrumutveckling (pr 1978)

20%

2010-11-08

2016-08-31

Kommentar
Avbruten investering. Investeringsmedlen ombudgeterades till projektet ombyggnad av
busslägen med mera på Stationsområdet under 2016!
Personalparkering vid "Bäcken" (pr
1989)

0%

2013-10-23

2019-12-31

50%

2016-10-07

2018-12-31

2016-10-07

2018-06-30

Kommentar
Inte aktuellt 2017 - trolig tidpunkt under 2019
Fastigheter

Omklädningsrum Arena Grosvad (pr
1853)

Kommentar
Ett PM har tagits fram som överlämnats till lokalgruppen.
Verksamhetens
investeringar

E-handel (pr 1977)

10%

Kommentar
Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man
håller e-handelsavtalen a-jour. För detta saknas budgetmedel vilket har begärts till
budget 2018. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas för införande av
abonnemangsfakturor och rekvisition.
Reinvesteringar friluftsanläggningar
(pr 1440)

Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2017
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2016-10-07

2018-12-31
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Område

Investering
Uppdatering Personec P
+ tilläggsmodul mobil (pr 1738)

% klar

Startdatum

Slutdatum

85%

2016-12-01

2017-06-30

Kommentar
Uppdatering av Personec P är genomförd. En modul (mobile) är inköpt och
implementerad. Modulen kring anställningsbeslut är ej verkställd då Visma ej kan lösa
vår hantering med att administratör ska skriva anställningssbeslutet och chefen ska
godkänna. Vi avvaktar lösning på detta innan modulen kommer att köpas in.
Staket vid Arena Grosvad (pr 1572)

100%

2016-12-01

2017-05-31

Kommentar
Staketet är flyttat och grindarna har automatiserats med kortsystem så att enbart
personal kan köra in på området (trafiksäker idrottsarena). Kvarstår slutredovisning av
projektet.
Informationsskyltar
friluftsanläggningar (pr 1573)

100%

2016-12-01

2017-05-31

Kommentar
Nya informationsskyltar vid ingången till badet (Medley) och vid läktarbyggnaden.
Nya trafikskyltar vid Arena Grosvad.
Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)

10%

2016-12-01

2018-10-31

Kommentar
Under våren 2018 ska vi titta på marken bakom fotbollsmålen vid A-plan, löparbanan är
ojämn. Arbetet kommer att genomföras under 2018.
Byte belysning elljusspår (pr 1579)

100%

2017-09-15

2017-12-31

Cykelpool (pr 1716)

0%

2018-01-11

2018-04-30

Kundreskontraportalen (pr 1569)

0%

2017-06-01

2018-04-30

Kommentar
Ny belysning i Lundalen.

Kommentar
Arbetet med införande av kundreskontraportal är påbörjad och kommer att pågå under
första tertialen 2018. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge kostnadsbesparingar.
Identitetslösning IT-avdelningen (pr
9055)
Klimat och miljö

Laddstolpar elbilar 2017 (pr 1701)

100%

2017-09-01

2017-12-31

0%

2017-01-01

2018-12-31

100%

2016-01-11

2017-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2011-11-23

2019-12-31

Kommentar
Anslag enligt strategisk plan 2017
Interna laddningsstationer elbilar (pr
1859)

1.2 Samhällsbyggnad
Område

Investering

Exploatering

Lärkvägen (pr 1487)

Kommentar
Exploatering av småhustomter. Beslut i kf § 297/20111123. Samtliga småhustomter är
sålda (aug. 2017). Lärkv. ska få en ny toppbeläggning. Detta komma att ske först efter
det att merparten av aktuella tomter är bebyggda, vilket beräknas till tidigast år 2019.
Industriområde Hårstorp (pr 1273)

70%

2007-02-28

2018-12-31

Kommentar
Utbyggnadsområde för industriverksamhet. Beslut i kf § 46/20070228. Ursprungligen
fanns åtta tomter till försäljning. Tre tomter återstår att försälja. När detta beräknas ske
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

kan f.n. ej anges. Efterfrågan avgör. Angivet slutdatum är ytterst preliminärt.
Exploatering Nyhem (pr 1863)

100%

2016-10-07

2017-12-31

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Investeringsmedel flyttade till exploatering Dalsberg
Sundsvägen exploatering

0%

Kommentar
Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under 2018.
Dalsberg exploatering

9%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen bedöms kunna antas under 2018
Klimat och miljö

Ölstadsjön (pr 1628)

2%

2014-01-01

2020-12-18

0%

2017-01-01

2018-12-31

0%

2018-01-10

2018-06-30

80%

2016-01-01

2018-06-30

Kommentar
Avvaktar beslut i KS
Solceller på kommunala byggnader
(pr 1701)
Kommentar
Anslag enligt strategisk plan 2017
Sorteringsbara papperskorgar (pr
1710)
Publika laddningsstationer elbilar (pr
1913)
Kommentar
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle
installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift
på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4.
Offentliga miljöer

Lekplatser (pr 1564)

20%

2016-10-07

2018-12-31

Kommentar
Projektering av lekplatser är planerat att påbörjas i början av år 2018.
Projektering av lekplatserna vid Grosvad och Vita Stan har genomförts under 2017.
Fysiska åtgärder genomförs 2018
Skateboardpark (pr 1578)

55%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Projektet har tagits emot av samhällsplaneringsenheten i november 2017 från
ledningsstaben. Projekteringsfas är under uppstart.
Vi tar fram grundförutsättningarna och utreder den bästa planeringen på Arena
Grosvad. Bullerutredning utförd.
Samhällsskydd

Reservkraft Berggården och
Hällestadgården (pr 1577)

87%

2017-05-01

2018-03-31

0%

2015-01-01

2016-08-31

100%

2016-10-07

2017-12-31

Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)

16%

2012-02-27

2018-12-31

GC-vägar (pr 1476)

67%

2016-10-07

2018-12-31

Kommentar
Beställning genomförd till Vallonbygden.
Infrastruktur

Resecentrum (pr 1831)
Köp av stationsområdet (pr 1445)
Kommentar
Köp av Stationsområdet är genomfört

Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Genomfört 2017:


Banvallen etapp 1 : Finspång - Sonstorp. (slutredovisas under 2018)



Banvallen etapp 2: Sonstorp - Olstorp. Färdigställs under 2017 (slutredovisas
under 2018)
Önskas Genomförs 2018:


GC-väg Kolstad - rv 51 (Är ett samverkansprojekt. TRV äger projektet och vi
medfinansierar). Totala kostnaden bedöms till 3 Mkr exkl hållplatsläge (ca 1
Mkr)



GC-väg Bildningen: Utförs i samband med bostadsbyggnation på
stationsområdet (är kommunens projekt)



GC väg länkning till Bildningen- bör finansieras inom infrastruktur ram - är inte
projekterad ännu)
Önskas Genomförs 2019:


GC-väg Ica Hårstorp - Murklan (bör finansieras inom infrastruktur ram - är inte
projekterad ännu)
GC-väg Butbro (pr 1507)

45%

2013-01-01

2018-12-31

90%

2016-01-11

2018-06-30

Kommentar
Projektet pågår. Fysisk åtgärder genomförs 2018.
GC-väg Norralundslänken (pr 1545)

Kommentar
Färdigställd - slutredovisad till trafikverket, kvarstår slutredovisning till KS.
Anpassning busshållplats
Bävervägen + pendling (pr 1865)

0%

2016-01-01

2018-12-31

Kommentar
Ombudgeterad till 2018. Ytterligare medel krävs p g a utökning av ett hållplatsläge (500
tkr)
Cykelfrämjande insatser (pr 1866)

14%

2016-10-07

2018-12-31

0%

2016-01-01

2018-12-31

Kommentar
Genomförs 2017:

Hållplatsläge Tegelbruket etapp 1
Genomförs 2018:


Cykelskyltning, cykelpumpar etc



Projekt Elevs skolväg



Hållplatsläge Tegelbruket etapp 2
Slottsmuren (pr 1867)

Kommentar
Förslag till lösning har tagits fram och diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig..
Oklart om entreprenör fått uppdraget att genomföra föreslagna åtgärder.
Trafiksäkerhetsåtgärder Södra
Storängsvägen (pr 1868)

90%

2016-01-01

2018-06-30

Kommentar
FTV har uppdraget. Slutbesiktning ej genomförd p g a snö.
Kvarstår slutredovisning till trafikverket för utbetalning av bidrag samt slutredovisning till
KS.
Värdshusvägen, ombyggnad (pr
1869)

90%

2016-01-01

2018-06-30

Kommentar
FTV har fått uppdraget. Slutbesiktning ej genomförd p g a snö. Slutredovisning kvarstår
till KS.
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Område

Investering
Passage riksväg 51 vid
Vibergarondellen (pr 1870)

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2016-01-11

2018-12-31

100%

2016-01-11

2017-12-31

Kommentar
Frågan ligger hos Trafikverket
Asfaltering 2016 (pr 1871)

Kommentar
Komponentindelning av investeringen har genomförts och projektet har avslutats..
Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)

95%

2016-01-01

2018-06-30

Kommentar
Överlämning från Trafikverket till kommunen är inte genomförd.
GC-väg Butbro brodel (pr 1565)

3%

2016-01-11

2018-12-31

Kommentar
Ombudgeteras till 2018.
Avsatta medel för kommunens kostnader kommer inte att täcka kostnaderna för en
fristående bro. Mer investeringsmedel behövs.
Skolskjutshållplatser (pr 1568)

0%

2017-04-24

2018-06-30

Kommentar
Att synliggöra påstigningsplatser ger höjd trafiksäkerhet. Inventering utföres av Tekniska
verken.
Kollektivtrafik Finnvedsvägen (pr
1556)

95%

2015-12-01

2018-06-30

Kommentar
Fotografering ej genomförd pga snö. Ska slutredovisas till TRV för utbetalning av bidrag.
Kvarstår även slutredovisning till politiken.
Mattias Kaggs väg

0%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Objektet hänger ihop med centrumutveckling. Oklar omfattning. Flyttas till 2018
Asfaltering 2017 (pr 1715)

90%

2017-05-24

2018-06-30

Kommentar
Beslut om tilldelning av medel fattades av KS idecember 2017. Uppdraget är genomfört.
Komponentindelning skickad till ekonomi. Återstår slutredovisning till politiken
Försäljning av Vistinge 6:24 (pr 1549)

90%

2016-03-23

2018-02-28

Kommentar
Justering av servitutsavtal har genomförts och affären är under slutförande. Beräknas
vara genomfört februari 2018
Politiskt beslut om försäljning har överklagats. Under hösten har domslut kommit att
politiskt beslut är juridiskt rätt. Arbete pågår för att slutföra försäljningen
Trygghet GC-väg under 51:an mot
Nyhem (pr 1711)

0%

2018-01-10

2018-06-30

Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)

0%

2018-01-10

2018-06-30

Busshållsplats Willys (pr 1713)

0%

2018-01-10

2018-06-30

0%

2018-01-10

2018-06-30

100%

2016-10-07

2017-06-30

Kommentar
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt
Strandpromenad Engelska parken (pr
1714)
Fastigheter

Ny parkering, motorvärmare och
laddstolpar elbilar Viljan (pr 1906)
Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Projektet genomfört. Slutbesiktning genomförd.
Projektet behöver ej slutredovisas eftersom det ej når upp till beloppsgräns.
Ombyggnad våning 2 kommunhuset
(pr 1907)

99%

2016-10-07

2017-10-01

2016-10-07

2018-06-30

Kommentar
Projektet klar och driftsatt. Slutredovisning återstår
Förbättringar receptionen (pr 1904)

5%

Kommentar
Projektet satt i väntläge. Dock igångsatt i augusti då flera utredningar behöver
parallellköras.
Lillängsskolan (pr 1531)

50%

2016-10-07

2018-04-01

Kommentar
Projektet försenad då kommunen inte fick bygglovet enligt plan. I övrigt flyter projektet
på enligt plan.
Tillagningskök Metallen (pr 1016)

99%

2016-10-07

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

2016-12-01

2017-09-30

100%

2016-12-01

2017-09-30

99%

2016-12-01

2017-09-30

100%

2016-12-01

2017-09-30

99%

2016-12-01

2017-03-16

Kommentar
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisning återstår.
HVB-hem Nyhem (pr 1880)

99%

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Finbo byte ventilationssystem (pr
1890)

99%

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Metallen ventilation plan 1 (pr 1888)

100%

Kommentar
Projeketet slutfört och driftsatt. Slutredovisning klar till KS
Skolgård Hällestad (pr 1854)

99%

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Räddningstjänsten nytt styrsystem (pr
1892)
Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt.
Energiåtgärder Bellmans häst (pr
1908)

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Metallen ny tvättstuga (pr 1916)
Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt.
Metallen ny förskola plan 4 (pr 1993)
Kommentar
Avser tillskapandet av förskola på plan 4, Metallen. Projektet överskred budget
beroende på att en tillfällig förskola på plan 1 fick inrättas under tiden byggande på plan
4 färdigställdes. En upphandling hann inte genomföras utan en ramavtalsentreprenör
fick utföra arbete på löpande räkning åt Vallonbygden. Slutbesked gällande
tillagningskök blev försenat, vilket ledde till ytterligare kostnader över budget, då ett
provisoriskt mottagningskök på plan 4 fick hanteras.
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

På årsbasis föranleder projektet ökade kapitalkostnader med 83 146 kr vilket finansieras
av förhyrande enhet, sektor utbildning
Projektet är återredovisat till kommunchef med måste slutredovisas till politiken då
beloppet överstiger 10 prisbasbelopp.
Ekedal 2:1 (pr 1595)

50%

2016-12-01

2018-06-30

99%

2016-12-01

2017-09-30

2017-05-24

2017-09-30

Kommentar
Köp genomfört. Lantmäteriförrättning pågår.
Förvärv lokaler transportenheten (pr
1919)

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Garage (offentligt) Vinkelhaken,
Bergslagsvägen 13-15 (pr 9013)

100%

Kommentar
Målning av porten och trapp plan 3. Porten har konverterats mot en självstängande
närvarostyrd port för att spara energi. Trappan till förvaltningshuset har också
restaurerats, då stora skador funnits i betongen.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 13 838 kr och internränta med 4
843 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Parkering Storängsskolan

0%

2017-05-24

2018-12-31

0%

2017-05-24

2018-12-31

100%

2017-01-01

2017-04-30

Kommentar
Anslag enligt strategisk plan 2017
Stationshuset
Kommentar
Anslag enligt strategisk plan 2017
Bergska armatur (pr 1922)
Kommentar
Förbättring av allmänbelysning på plan 3 har genomförts. Ett 40-tal armaturer
konverterades till LED och monterades infällda i undertaket.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 2 181 kr och internränta med 2
289 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Grosvadsskolan pelarsal (pr 1924)

100%

2017-01-01

2017-04-30

Kommentar
Efter besiktning av Pelarsalen Grosvadsskolan konstaterades att ytskikten var uttjänta.
Tak och väggar har målats om. Ribbstolar har slipats och lackerats. Golv har bytts ut
och en ny entrédörr monterats.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 32 725 kr och internränta med 14
487 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Grosvad kylcentral (pr 1925)

100%

2017-01-01

2017-01-13

Kommentar
Styrsystem för en av kylmaskinerna slutade fungera. Vid närmare undersökning visade
det sig att den datoriserad undercentral (DUC) hade havererat. Eftersom DUC var så
gammal var den tvungen att bytas ut och det var under högsäsong gjordes detta genom
en direktupphandling av Vallonbygden.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 3 275 kr och internränta med 3
439 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Björke skola upprustning av klassrum
(pr 1926)

100%

2017-01-01

2017-04-30

Kommentar
Ytskikten i ett klassrum har gjorts om. Tak och väggar har målats om samt att en
mellanvägg har rivits och golvet bytts ut.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 5 570 kr och internränta med 2
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

172 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation. Projektet är slutredovisat
Storängsskolan ventilation (pr 9011)

100%

2017-01-01

2017-04-26

Kommentar
Ventilationsaggregatet havererade under julhelgen. Aggregatet var underdimensionerat
och felaktigt för verksamheten och planerades att bytas ut enligt Vallonbygdens
reinvesteringsplan 2018. Aggregatet har ersatts av 2 stycken nya ventialtionsaggregat.
Kanalsystemet för ventialtionen har bytts ut senare, under sommaren 2017, detta för att
inte störa skolverksamheten.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 55 487 kr och internränta med 41
175 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Projektet är återredovisat till kommunchef, men måste slutredovisas till politken då
beloppet överstiger 10 prisbasbelopp.
Berggården omklädningsrum (pr
9022)

100%

2017-01-01

2017-01-31

Kommentar
Efter besiktning av 3 st omklädningsrum i Berggården konstaterades att ytskickten var
utslitna. detta gäller golv, väggar och tak. Tak samt väggar har målats om.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 9 055 kr och internränta med 3
403 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation. Projektet är slutredovisat
Arena Grosvad upprustning
squashhall (pr 9026)

100%

2017-01-01

2017-03-01

Kommentar
Upprustning squashhallen, Aluceum. Efter besiktning av squashhallen konstaterades att
ytskikten (golv, väggar och tak) var utslitna. Golv byttes och väggar och tak målades i
squshhallen, hallen utanför och korridoren utanför squashhallen.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 13 793 kr och internränta med 6
451 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation. Projektet är slutredovisat
Isolerglas plan 2 kommunhus (pr
9035)

100%

2017-01-01

2017-10-23

Kommentar
Efter klagomål på temperaturen i förvaltningshuset har energiglas installerats på plan 2,
f.d. biblioteket. Detta inför omställningen till nya kontor i samma lokal.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 1 527 kr och internränta med 2
129 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Projektet är slutredovisat
Nyhemsskolan skolgård (pr 1856)

99%

2017-05-01

2017-09-30

2017-05-01

2017-09-30

2017-05-01

2017-12-31

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Belysning Högalidskolan (pr 9014)

100%

Kommentar
Projektet uppgick ej till beloppsgräns för investering
Ombyggn. Hå 3:316 Mfl Trpenhet (pr
9033)

93%

Kommentar
Byggnation klar. Förändring av ursprungligt bygglov därav försening. Slutredovisning
och hyressättning kvarstår.
Hällestadskola fettavskiljare (pr 9025)

100%

2017-05-01

2017-06-30

Kommentar
Akutåtgärd, saknades fettavskiljare i fastigheten. Detta uppmärksammades i samband
med avloppsstopp
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 14 000 kr och internränta med 14
000 kr. Projektet är slutredovisat
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Område

Investering
Nyhemsskolan asfaltering parkering
(pr 9029)

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2017-05-01

2017-09-25

Kommentar
Slutfört ny parkeringsplats sedan 2016.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 9 000 kr och internränta med 7
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Metallen garageportar (pr 9028)

100%

2017-05-01

2017-06-17

Kommentar
Portarna på plan 1 och 3 var uttjänta och utdömda av räddningstjänsten i
utrymningshänseende, dessa är nu utbytta.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 12 440 kr och internränta med 4
354 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Projektet är slutredovisat
Grytgöls skola ventilation (pr 9019)

90%

2017-08-17

2018-02-28

99%

2017-06-01

2017-09-30

Kommentar
Byggnation oktober-december
Nyhemsskolan L&M ventilation (pr
9021)

Kommentar
Offert på 2,1 Mkr, men håltagning i betong tillkommer. Slutresultatet blev 2 227 tkr.
Ventilationssytemet har ersatts med 2 st separata luftbehandlingssystem. Vilket sänkt
både ljudnivån och avhjälpt akuta problem med luftkvaliten för personer med allergier.
Det gamla systemet var ålderdomligt och ej anpassad för dagens verksamhet.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 93 000 kr och internränta med 78
000 kr.
Projektet är återredovisat till kommunchef men måste slutredovisas till politiken då
beloppet överstiger 10 prisbasbelopp.
Nyhem L&M belysning undertak (pr
9023)

100%

2017-06-01

2017-09-13

Kommentar
Utbytt till LED-belysning och undertak i tre klassrum och korridor, för att sänka ljudnivå
och ge en tillfredställande belysningsnivå. Arbetsmiljön har förbättrats för eleverna efter
investeringen.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 7 000 kr och internränta med 8
000 kr. Projektet är slutredovisat
Fasadmålning Bellmans häst (pr
9024)

99%

2017-06-01

2017-11-30

99%

2017-06-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet är färdigställt men ej slutredovisat
Nyhemsskolan upprustning duschrum
(pr 9027)
Kommentar
Planerad åtgärd, nya duschbås och renovering av duschrum.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 51 000 kr och internränta med 30
000 kr.
Projektet är återrapporterat till kommunchef men ej till politiken, vilket krävs för projekt
över 10 prisbasbelopp.
Lekeberga förskola ventilation (pr
9020)

99%

2017-06-01

2017-09-22

Kommentar
Offert på 1,9 Mkr, ytor tillkommer för värmerör och verksamhetsanpassningar.
Slutresultat 1968 tkr. Vallonbygden har ersatt befintliga aggregat mot 4 st nya
luftbehandlingssystem. Luftomsättningen i lokalerna har fördubblats med samma
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

energiförbrukning som tidigare. Ljudnivån har också sänkts till värden klart under
riktvärden för ljud i klassrum.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 91 000 kr och internränta med 68
000 kr.
Projektet är återredovisat till kommunchef men måste slutredovisas till politiken eftersom
beloppet överstiger 10 prisbasbelopp.
Trådlösa nätverk (pr 1518)

100%

2017-06-13

2017-12-31

100%

2017-09-01

2017-09-30

Kommentar
Löpande projekt, nya objekt tillförs löpande.
Svälthagsskolan byte del av tak (pr
9030)
Kommentar
Partiell takrenovering genomförd på Svälthagsskolans matsal. Andra delen utförd 2016.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 6 000 kr och internränta med 9
000 kr. Budget är beviljad
Projektet är slutredovisat
Solceller kommunala fastigheterArena Grosvad (pr 1860)

99%

2017-01-01

2017-09-30

2017-01-01

2017-09-30

Kommentar
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår.
Målning Garage K-hus plan 2 (pr
1923)

100%

Kommentar
Tak, väggar och trafiklinjer målades. Numrering av parkeringsplatser samt renovering av
en utvändig trappa.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 26 982 kr och internränta med 9
444 kr vilket har beviljats av ekonomichef enligt delegation.
Ingelsta Försäljning (pr 1994)

50%

2017-01-01

2017-12-31

100%

2017-05-01

2017-09-30

2017-07-01

2017-08-17

Kommentar
Affär ej slutförd, juristprocess inledd.
Ombyggnation restaurang Grosvad
(pr 9034)

Kommentar
Projeketet slutfört och driftsatt. Slutredovisning klar
Berggården kök (pr 9038)

100%

Kommentar
Utdömda kök av miljö- och hälsa, köket har varit svårt att rengöra. Skåp luckor och en
fläkt har varit utslitna. Köket har nu renoverats för att möta dessa behov.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 15 000 kr och internränta med 6
000 kr.
Grytgöls skola matsal ytskickt (pr
9040)

100%

2017-07-01

2017-08-07

Kommentar
Målning och golvbyte i matsalsdelen i Grytgöls skola.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 8 000 kr och internränta med 3
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Högalidskolan källarplan fönster (pr
9043)

100%

2017-07-01

2017-10-10

Kommentar
Målning av fönster utvändigt.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 9 000 kr och internränta med 3
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2017-07-01

2017-08-24

000 kr.
Projektet är slutredovisat
Ljusfalls skola målning/lekplats (pr
9045)
Kommentar
Upprustning av ett klassrum och byte av en gungställning som var utsliten.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 7 000 kr och internränta med 3
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Nyhemsskolan fönster (pr 9046)

100%

2017-07-01

2017-09-30

Kommentar
Målning av fönster samt omklädningsrum i gymnastikbyggnaden.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 18 000 kr och internränta med 6
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Storängsskolan ventilationskanaler
(pr 9047)

100%

2017-07-01

2017-09-06

Kommentar
Nya ventilationskanaler och målning. Aggregat byttes under januari, att åtgärda
ventilationskanalerna hade stört verksamheten varför man väntade med åtgärden till
sommaren.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 14 000 kr och internränta med 15
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Storängsskolan målning+ portar (pr
9048)

75%

2017-07-01

2017-09-30

100%

2017-07-01

2017-10-10

Kommentar
Projekt avslutat men ej slutredovisat
Grosvadsskolan toaletter (pr 9039)

Kommentar
Grosvadsskolan, golv i omklädningsrummen vid pelarsalen.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 6 000 kr och internränta med 3
000 kr.
Projektet är slutredovisat
Metallen plan 1 träningsskola (pr
9053)

100%

2017-07-01

2017-09-30

Kommentar
Tillgänglighetsanpassat lokaler på Metallen för verksamhetens behov.
Projekt färdigställt, behöver ej slutredovisas enligt ekonomistyrningsregler eftersom
projektet ej överstiger 10 pbb.
Arena Grosvad vattenrutschtorn (pr
9056)

100%

2017-07-01

2017-08-21

Kommentar
Renovering har skett av utsidan på vattenrutschtornets fasad.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 2 000 kr och internränta med 3
000 kr.
Projektet är slutredovisat.
Högalidskolan multiarena (pr 9044)

100%

2017-07-01

2017-09-17

Kommentar
Nedskrivning av gammal komponent med samma belopp. Projektet har sänkt ljudnivån
från multiarenan.
På årsbasis föranleder projektet ökad avskrivning med 8 000 kr och internränta med

Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2017

13(16)

Sidan 42 av 88

Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2017-12-01

2018-04-30

100%

2016-10-07

2018-03-31

6 000 kr.
Projektet är slutredovisat.
Ombyggnation Kraftkärrsvägen ny
förskola
Verksamhetens
investeringar

Teknisk utrustning räddningstjänsten
(pr 1350)

Kommentar
Beställer i år leverans i år, ca 100tkr resten återgår till kommunmedel. Stängs senast T1
2018. Projektet har försenats med anledning till att ny teknik är under framtagande och
RTJ vill inte investera i gammal teknik.
Lokalvårdsutrustning/maskiner (pr
1571)

100%

2016-12-01

2017-11-30

Utrustning FIP-bilar (pr 1911)

100%

2016-10-07

2018-01-31

Kommentar
Utrustningen är inköpt och klar, delar av utrustningen ska flyttas till nästa års
investeringar pga saminköp.
Storköksutrustning 2016 (pr 1596)

34%

2016-12-01

2018-05-31

0%

2017-05-24

2018-12-31

100%

2017-05-17

2017-12-31

32%

2017-05-24

2018-06-30

Kommentar
GIS-plattform (pr 1574)
Räddningstjänst larmkläder (pr 9037)
Köksutrustning Storängsgården (pr
1583)

Kommentar
Beslut taget i KS den 18/12-17 om finansiering. =300 tkr
Delar av utrustningen, värmebox och spishäll bedöms vara på plats och installerade per
31/12-17 = 100 tkr , önskemål om att resterande medel om 200 tkr flyttas till 2018.
Räddningstjänsten nya möbler (pr
9036)

100%

2017-05-18

2017-12-31

Matsalsmöbler Metallen (pr 9018)

100%

2017-04-01

2017-04-30

90%

2017-03-15

2017-12-31

100%

2016-02-08

2017-12-31

Ny köksutrustning måltidsenheten (pr
9008)
EDP-vision (pr 1562)

Kommentar
Sista tilläggsprodukten i funktion (Raindance ekonomikoppling), samt slutbetalning
grundlicenser EDP Vision Miljö, Bygg. Programmet används i huvudsak av Bygg -och
miljöenheten, vid projektets uppstart låg bygglovsfunktionen under samhällsplanering
därav delat ansvar.
Köksutrustning kostenheten (pr 9054)

0%

2017-09-15

2018-05-31

Ny lokalvårdsutrustning (pr 1582)

0%

2017-09-21

2018-12-31

85%

2017-10-18

2018-03-31

Kommentar
Investeringar för 2018.
Transportenheten nya möbler (pr
1585)
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1.3 Utbildning
Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Verksamhetens
investeringar

Förskolor utemiljö (pr 1812)

100%

2016-10-07

2017-03-01

Grosvadsskolan 2014 (pr 1813,
1815)

100%

2016-10-07

2017-01-31

Sandens förskola utemiljö (pr 1820)

100%

2016-10-07

2017-03-01

Hårstorps förskola inventarier 2015
(pr 1818)

100%

2016-10-07

2017-09-01

Inv Grosvadsskolan 2015 (pr 1837)

100%

2016-10-07

2017-09-01

Inv Storängsskolan 2016 (pr 1843)

100%

2016-10-07

2017-08-01

Inv ljudanpassning FSK omr B 2016
(pr 1844)

100%

2016-12-01

2017-06-01

0%

2016-12-01

2017-12-31

Ljudanpassn Viggestorps förskola
2016 (pr 1846)

100%

2016-12-01

2017-03-01

Ped miljöer FSK omr D 2016 (pr
1847)

100%

2016-12-01

2017-12-31

10%

2016-12-01

2018-03-31

Inv RO V 2016 (pr 1851)

100%

2016-12-01

2017-09-01

Inv/Utemiljö Grosvadsskolan 2016 (pr
1877)

100%

2016-12-01

2017-12-31

Inventarier Nyhem F-6 2017 (pr
9015)

100%

2017-04-01

2017-12-31

Inventarier Nyhem 7-9 2017 (pr 9016)

100%

2017-04-01

2017-12-31

Inventarier RO H 2017 (pr 9017)

91%

2017-04-01

2018-03-31

Inventarier RO R 2017 (pr 9032)

100%

2017-04-01

2017-12-31

Investering RO L 2017 (pr 1374)

100%

2017-05-01

2017-12-31

Inventarier idrott RO G 2017 (pr
1377)

78%

2017-05-01

2018-03-31

Invest Ljudabsorbenter Viggestorp
2017 (pr 1566)

100%

2017-05-01

2017-12-31

Inventarier Tallbacken 2017 (pr 1567)

100%

2017-05-01

2017-12-31

Inventarier RO S 2017 (pr 1575)

100%

2017-06-01

2017-11-01

Inventarier förskoleområde A 2017
(pr 1576)

61%

2017-06-01

2018-03-31

Inventarier ro G 2017 (pr 1581)

89%

2017-01-01

2018-04-30

Inventarier Ga biblioteket (pr 1586)

61%

2017-03-31

2018-03-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

80%

2016-10-07

2018-04-30

Ped miljöer FSK omr B 2016 (pr
1845)

Inv Nyhem F-6 2016 (pr 1848)

1.4 Kultur och bildning
Område

Investering

Verksamhetens
investeringar

Inventarier Nya Bergska (pr 1184)

Kommentar
Projektet är delavslutat 171201, kvarstår inköp av konst vilket beräknas genomföras
under våren 2018.
Inventarier Kulturhuset 2016 (pr
1076)
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1.5 Vård och omsorg
Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Verksamhetens
investeringar

Möbler Storängsgården (pr 1995)

50%

2017-01-01

2018-04-30

100%

2016-01-01

2017-11-01

0%

2016-07-01

2017-11-01

Diverse inventarier Storängsgården
(pr 1356)

100%

2016-07-01

2017-08-30

Toalett armstöd Storängsgården (pr
1357)

80%

2016-07-01

2018-04-30

Nyckelfri hemtjänst (pr 9050)

30%

2017-05-24

2018-06-30

Möbler Berggården (pr 1229 & 9000)
Utemiljö Berggården (pr 1325)

Kommentar
Upphandlingen slutförd och kontrakt är skrivet med leverantör.
Sängar Vård & omsorg (pr 9007)

100%

2017-01-01

2017-12-31

Möbler till Metallen (pr 9004)

100%

2017-01-01

2017-12-31

Utemiljö Hårstorpsgården (pr 9005)

100%

2017-01-01

2017-12-31

Möbler Hällestadgården (pr 9002)

100%

2017-01-01

2017-12-31

Utemiljö Hällestadgården (pr 9003)

100%

2017-01-01

2017-08-30

2017-01-01

2017-12-31

Kommentar
Hällestadgården har satt upp ett hönshus och ett växthus.
Möbler Hällestad hemtjänst (pr 9001)

100%

Kommentar
Hällestad hemtjänst flyttade till nya lokaler i våras och har därför investerat i nya möbler.
Tekniska hjälpmedel STG (pr 9006)

90%

2017-01-01

2018-04-30

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2016-12-01

2017-04-30

1.6 Social omsorg
Område

Investering

Verksamhetens
investeringar

Möbler social omsorg 2016 (pr 1862)
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Carina Olofsson

2018-09-04
Dnr KS.2017.0370

1 (1)

Kommunfullmäktige

Förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka
ungdomars anställningsbarhet
Sammanfattning
Lärandeberedningen har av kommunfullmäktige 2017-04-26 § 65 fått i uppdrag att i
enlighet med lärandeberedningens uppdragsplan KS.2017.0370-1 revidera
kommunens arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars
anställningsbarhet. Kommunfullmäktige har beslutat att beredningens uppdrag ska
vara klart i oktober 2018.
Beredningen har i avstämning med kommunfullmäktiges presidium framfört att
beredningen har behov att förlänga uppdragstiden för att i sitt förslag belysa fler
arbetsmarknadsperspektiv utöver ett grundläggande utbildningsperspektiv.
Lärandeberedningen har tillsamman med kommunfullmäktiges presidium
kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige att förlänga beredningens
uppdrag till och med juni 2019.
Förslag till beslut
1. Att förlänga lärandeberedningens uppdrag att revidera kommunens
arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att öka ungdomars anställningsbarhet
till och med juni 2019.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Beredning:

Lärandeberedningen

Uppdrag:
Startdatum:

2017-04-11

Slutdatum:

2019-01-01

Koordinator:

Maria Malmberg

Uppdragsplan – Revidera
arbetsmarknadsstrategin särskilt i syfte att öka
ungdomars anställningsbarhet

Formulering av uppdrag

I budget och strategisk plan 2017-2019 framhålls att ”Självförsörjning och
arbete åt alla är ett övergripande mål och arbetslöshet, i synnerhet
ungdomsarbetslöshet, ska aktivt bekämpas.” Med utgångspunkt i detta ska
beredningen revidera kommunens arbetsmarknadsstrategi särskilt i syfte att
öka ungdomars anställningsbarhet. Beredningen ska utifrån kommunens roll
i arbetsmarknadspolitiken analysera nuläget och ta fram strategier.
Avstämning och återkoppling till presidium

Avstämning sker i januari 2018
Förutsättningar för medborgardialog

Beredningen avser att föra dialog med exempelvis arbetsmarknadsenhetens
ungdomsspår, elevråden, elever på vuxenutbildning samt näringslivsrådet.
Förutsättningar för vägledande debatt i fullmäktige

Det finns goda förutsättningar för en vägledande debatt under 2018.
Budgetförutsättningar

Studiebesök, konferenser och kostnader för medborgardialog
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Övriga särskilda förutsättningar för uppdraget

Samarbete med arbetsförmedlingen och andra kommuner/regionen.
Presidiet ser att det i dagsläget är svårt att sätta en exakt budget.
Beredningen ska föra dialog med presidiet om man har idéer som kan
innebära ökade kostnader.
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2018-09-04
Dnr KS.2018.0940

1 (1)

Kommunfullmäktige

Uppdrag till demokratiberedningens - reglemente för
rådens arbetsformer
Sammanfattning
Demokratiberedningen har förslag om nytt uppdrag att ta fram ett reglemente för
rådens arbetsformer. Förslaget utgår från en dialog vid en gemensam
beredningsträff om behov att revidera arvodesreglementet utifrån möjligheten i
kommunallag (2017:725) till ersättningar vid föräldraledighet.
Demokratiberedningen har vid genomgång av kommunallagen konstaterat att
ersättningsmöjligheterna vid frånvaro kan beslutas för förtroendevalda som fullgör
ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid. Om fullmäktige antar
regler för att hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald
önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom ska fullmäktige även reglera
på vilka villkor och för hur länge ett råd kan få vara borta från sitt uppdra., samt
bestämma hur ersättare för råd ska utses. I förarbeten till lagen behandlas att det
kan finnas skäl att närmare reglera rådens arbetsformer i allmänhet i ett särskilt
reglemente.
Demokratiberedningen har förankrat förslaget till nytt uppdrag med
kommunfullmäktiges presidium.
Förslag till beslut
1. Att uppdra till demokratiberedningen att enligt uppdragsplan
KS.2018.0940-1 ta fram ett reglemente för rådens arbetsformer i allmänhet
inklusive möjlighet till föräldraledighet och sjukfrånvaro.
2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2019-01-31

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Uppdragsbeskrivning
kommunfullmäktiges
beredningar

Beredning:

Demokratiberedningen

Uppdrag:

Nytt reglemente

Startdatum:

2018-09-19

Slutdatum:

2019-01-31

Koordinator:

Carina Olofsson

1

(1)

Uppdragsplan – Reglemente för rådens
arbetsformer
Formulering av uppdrag

Att ta fram ett reglemente för arbetsformerna i allmänhet för råden inklusive
möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet.
Avstämning och återkoppling till presidium

Avstämning sker i november 2018.
Förutsättningar för medborgardialog

För det här uppdraget är det inte aktuellt med en medborgardialog.
Förutsättningar för vägledande debatt i fullmäktige

För det här uppdraget är det inte aktuellt med en vägledande debatt.
Budgetförutsättningar

Kostnader för att fullfölja uppdraget är mötesarvoden för ledamöterna i
beredningen.
Övriga särskilda förutsättningar för uppdraget

Utgångspunkterna till ett reglemente för rådens arbetsformer är
kommunallag (2017:725) och förarbete till lagstiftningen (prop
2016/17:171) för att bland annat klargöra:
 Hantera den situation som uppstår när en ledande förtroendevald
önskar vara föräldraledig eller drabbas av sjukdom.


Ange på vilka villkor och för hur länge ett råd kan få vara borta från
sitt uppdrag.



Bestämma hur ersättare för råd ska utses.

Sidan 50 av 88
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2018-09-04
Dnr KS.2018.0941

1 (1)

Kommunfullmäktige

Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan
för den kommunala psykiatrin
Sammanfattning
Nuvarande handlingsplan för den kommunala psykiatrin omfattar tiden 20122016 och behöver därför uppdateras.
Omsorgsberedningen har tagit upp med kommunfullmäktiges presidium behovet
att revidera handlingsplanen.
Förslag till beslut
1. Att uppdra till omsorgsberedningen att enligt uppdragsplan
KS.2018.0941-1 revidera handlingsplan för den kommunala psykiatrin.
2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2018-12-31.
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Uppdragsbeskrivning
kommunfullmäktiges
beredningar

Beredning:

Lärandeberedningen

Uppdrag:

Revidera handlingsplan

Startdatum:

2018-10-01

Slutdatum:

2018-12-31

1

(1)

Koordinator:

Uppdragsplan – Revidera handlingsplan för den
kommunala psykiatrin
Formulering av uppdrag

Att revidera handlingsplan för den kommunala psykiatrin.
Avstämning och återkoppling till presidium

Avstämning sker i november 2018.
Förutsättningar för medborgardialog

För det här uppdraget är det inte aktuellt med en medborgardialog.
Förutsättningar för vägledande debatt i fullmäktige

För det här uppdraget är det inte aktuellt med en vägledande debatt.
Budgetförutsättningar

Kostnader för att fullfölja uppdraget är mötesarvoden för ledamöterna i
beredningen.
Övriga särskilda förutsättningar för uppdraget

Nuvarande handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012-2016.
Lärandeberedningen ska vid revideringen göra en genomgång av vad i
handlingsplanen som inte längre är aktuellt.
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INLEDNING
Handlingsplan för den kommunala psykiatrin
Beredningen för social omsorg fick i september 2010 uppdraget att utifrån följande angivna
och av beredningen framtagna utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig
verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och kompetensutvecklingsbehov inom den
kommunala psykiatrin, ta fram en politisk handlingsplan för kommunen.
Planen har tagits fram i nära samverkan med tjänstemän från sektorsledningarna. I arbetet har
bland annat regeringens skrivelse 2008/09 ”En politik för personer med psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning”, samt Sveriges kommuner och Landstings positionspapper ”Psykisk
hälsa, barn och ungdom” använts som underlag. Beredningen har genomfört studiebesök och
haft flera informationsträffar med olika företrädare för den kommunala psykiatrin och för
skolhälsovården.
Handlingsplanen ska ange inriktning för det framtida arbetet inom den kommunala psykiatrin
och utgöra grunden för planeringsperioden 2012-2016.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i samband med
årsredovisningen. Som stöd för uppföljningen och utvärderingen används bland annat de
verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis medarbetarenkäten, brukarenkät och det
interna kvalitetsuppföljningssystemet.
Beredningen har i sitt arbete med handlingsplanen för den kommunala psykiatrin valt att
arbeta utifrån en vid definition av kommunal psykiatri. Detta innebär att planen omfattar
riktlinjer och utvecklingsområden för alla de kommunala aktörer som kommer i kontakt med
personer med psykisk ohälsa. För att arbetet med planen ska bli hanterbart har beredningen
gjort ett aktivt val att inte behandla missbruks- och beroendevården. Dessa områden bör dock
behandlas i ett framtida arbete.
Planen behandlar följande områden:
 Information
 Förebyggande arbete och anhörigstöd
 Boende och stöd i det egna hemmet
 Arbete och sysselsättning
 Personalkompetens och personalförsörjning
 Kvalitetsarbete
Definition av begrepp som återkommer i planen
Psykisk ohälsa används idag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär
och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på
psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De
psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka
funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och kan
vara normala reaktioner på en påfrestade livssituation. Psykiska sjukdomar och psykiskt
funktionshinder är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det
kvalificerar till en diagnos.

3
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BAKGRUND
Målsättningar
Utgångspunkten i arbetet med kommunens handlingsplan för den kommunala psykiatrin är de
nationella riktlinjerna för psykiatrin1 och kommunens egna mål2.
Nationella riktlinjer för psykiatrin
Den nationella satsningen på psykiatrin innefattar tre huvudområden:
Vården
Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom ska ha tillgång till en kunskapsbaserad och god
vård samt rehabilitering när och där den behövs.
Vardagen
Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel ska vara varierat och
anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har.
Valfriheten
Personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska i ökad utsträckning ges
möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och
stödinsatser liksom utformningen av dessa insatser.
Fyra prioriterade områden i arbetet lyfts fram: barn och unga, sysselsättning,
kompetenshöjning och kvalitetsutveckling.

Ansvarsfördelning stat, landsting och
kommun
Samhällets ansvar för att ge god vård och omsorg till människor med psykisk sjukdom och
psykisk funktionsnedsättning fördelas mellan stat, landsting och kommun.
Staten har bland annat ansvar för att stimulera forskning, kunskapsutveckling och
kunskapsspridning. Att genom lagstiftningen verka för en utveckling mot en god och säker
vård, tillsätta utredningar, ge myndigheter uppdrag. Staten kan även genom statliga bidrag
stimulera utvecklingen inom området.
Landstinget ska erbjuda god hälso- och sjukvård, hänvisa patienter i behov till psykiatriska
specialistvården. Landstinget ska erbjuda rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Hälsooch sjukvården har även möjlighet att tillämpa tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Enligt lagen om stöd och service

1

Regeringens skrivelse 2008/09:185

2

Strategisk plan 2012-2014
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till vissa funktionshindrade (LSS) ska landstinget även se till att personer som omfattas av
lagen får rådgivning och annat personligt stöd.
Kommunen har genom socialtjänsten huvudansvaret för boende och sysselsättning för
personer med psykisk funktionsnedsättning. Enligt socialtjänstlagen (SoL)3 ska ansvarig
nämnd känna till levnadsförhållandena i kommunen för målgruppen och informera om vad
som kan erbjudas dem. Kommunen ska i samverkan med berörda myndigheter planera sina
insatser för den enskilde. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd för sin försörjning och
för sin livsföring i övrigt. Kommunen ansvarar för insatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrare (LSS). Kommunen har möjlighet att utöva tvång med stöd av
lagen om vård av unga (LVU), se nedan.

Övergripande lagar som styr verksamheten
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Barn, vuxna och äldre med psykisk ohälsa ska enligt hälso- och sjukvårdslagen samt den
nationella vårdgarantin ha tillgång till en kunskapsbaserad och god vård, samt rehabilitering
när och där de behöver den.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrare är en rättighetslag. Den garanterar goda
levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder och personer med
andra varaktiga fysiska och/eller psykiska funktionshinder (funktionshindret får inte bero på
normalt åldrande), som gör att de har svårt att klara sig i vardagen utan stöd och service. Den
enskilde ska utifrån sina egna behov och förutsättningar själv kunna påverka det stöd och den
service han eller hon får.
Socialtjänstlagen (SoL)
Rätten till stöd och hjälp (bistånd) regleras i socialtjänstlagen (SoL). Den som inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt
socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och
biståndet (stödet) ska stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Skollagen (SkolL)
Elevhälsan ska enligt skollagen omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.
För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Skollagen reglerar även skolans skyldighet att anmäla
oro om barn som far illa till ansvarig socialnämnd.
Tvångsvård (LVU, LPT, LRV)
Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av
unga människor under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år. Grunderna för
omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden4 eller eget beteende5. Om vården kan
3

Socialtjänstlagen 3 kap 1 §

4

Enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2 och 3 §.

5
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genomföras frivilligt genom SoL tillämpas inte LVU. De brister som föreligger i barnets
hemmiljö ska vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras. Det ska finnas en påtaglig
risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas.
Vård ska i största möjliga mån genomföras frivilligt. Om så inte kan ske kan, om kriterierna
uppfylls, tvångslagsstiftning tillämpas. Beslut om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten.
Detta efter ansökan från socialnämnd gällande LVU eller från läkare inom landstinget för
LPT eller LRV. Inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller
öppen rättspsykiatrisk vård ska en vård- och omsorgsplan upprättas. Den beskriver
insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och har
upprättats efter samordnad vård- och omsorgsplanering.

Aktörer
Det finns olika aktörer involverade i arbetet med att upptäcka, förebygga och rehabilitera
personer med psykisk ohälsa. Bilden nedan är indelad i tre nivåer: den generella nivån, första
linjens nivå och specialistnivån.
Den generella nivån: aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp och
lotsar vidare personer som behöver mer stöd än vad som kan ges på denna nivå.
Första linjens nivå: aktörerna på första linjens nivå erbjuder stöd när den generella nivån inte
räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Individen själv kan också söka stöd
från första linjens nivå.
Specialistnivå: aktörerna på specialistnivån arbetar med medelsvår och svår psykisk ohälsa.

Specialistnivå
På denna nivå arbetar specialisterna med
medelsvår och svår psykisk ohälsa.

Första linjen
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den
generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till
specialistnivå vid behov. Individen kan också själv söka
stöd från dessa aktörer.
Generell nivå
Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt
fångar upp individer som behöver mer stöd än vad
som kan ges på den generella nivån.

5

Enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §.
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För att de olika nivåerna ska fungera utifrån de ovan givna definitionerna krävs att det finns
en kunskap om vilka aktörer som kan finnas inblandade runt en individ. För aktörerna från
kommun, landsting och stat krävs att samverkan fungerar och att det är klart definierat vem
som gör vad.
Som en bilaga till denna handlingsplan finns exempel på aktörspyramider som visar delar av
befintliga aktörer 2011. Pyramiderna illustrerar komplexiteten kring antalet olika aktörer och
huvudmän som är involverade i arbetet med psykisk ohälsa.

Kommunens roll
Kommunen ska utgöra en viktig aktör i arbetet med att stärka samverkan med den vård som
landstinget erbjuder men också gentemot ideella organisationer och föreningar i arbetet med
att sprida kunskap och förståelse för behov hos personer med psykisk ohälsa. Samverkan
mellan olika aktörer och myndigheter är en lagstadgad skyldighet6.
Kommunen som aktör ska ta sitt ansvar för att det finns en tydlig samverkan utifrån den
enskilda individens behov när flera verksamheter finns med i stödet runt personer med
psykisk ohälsa. En processledare7 ska utses.
Vid verksamhetsförändringar som berör personer med psykisk ohälsa ska hänsyn tas till hur
de olika nivåerna inom stödet för personer med psykisk ohälsa påverkas.
Verksamhetsförändringar ska utgå från individens behov och präglas av evidens och rätt
kompetens och erfarenhet och vara utvärderingsbara.

6

Exempelvis enligt SoL 3 kap 4, 5 § och LPT 7 §.

7

Med processledare avses en person med uppdrag att, med samtycke från individen, fungera som samordnare av individens
olika insatser. Med individens samtycke kan även processledaren ha uppdraget att vara informationskanal mellan olika
tjänstemän som har kontakt med individen.

7
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Mål för den kommunala psykiatrin i Finspångs
kommun
Finspångs kommuns vision:
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och
livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande".
Utifrån denna vision och de nationella riktlinjerna ska för den kommunala psykiatrin följande
mål gälla:

8



Stödet, vården och rehabiliteringen ska utgå från brukarens behov, bygga på respekt
för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Hänsyn ska tas till kön, ålder
och etnicitet. När åtgärder rör barn ska barnkonventionen beaktas.



Barn och ungdomar ska prioriteras.



Den enskilde och dennes närstående8 ska vara välinformerade och delaktiga i de
åtgärder som planeras.



Stödet, vården och rehabiliteringen ska garantera god säkerhet, bygga på evidens och
beprövad erfarenhet samt vara uppföljningsbar.



De hinder för ett aktivt liv och delaktighet i samhället som en psykisk sjukdom eller en
psykisk funktionsnedsättning kan leda till ska motverkas och förebyggas i livets olika
skeden.



Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel ska vara varierat och
anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har.



Kommunen ska vara en aktiv aktör i arbetet med att utveckla olika samverkansformer
mellan berörda aktörer.



Det ska finnas en öppenhet för att komplettera de kommunala stödinsatserna genom
att stödja utformningen av exempelvis sociala företag.

När individen ger sitt samtycke till att närstående informeras.

8
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INFORMATION
För att kunna fatta självständiga beslut, ta ansvar för sin livssituation och hitta de stödinsatser
som erbjuds personer med psykisk ohälsa krävs tillgång till rätt och lättillgänglig information.
Informationen ska vara anpassad efter mottagarens behov och förutsättningar och finnas
tillgänglig på olika språk, lätt svenska och för personer i olika åldrar. Informationen ska riktas
både till individen som behöver stöd men även till anhöriga.
IT-tekniken är ett redskap, men också olika informationskanaler som exempelvis broschyrer,
information i lokalpress, uppsökande verksamhet och kommunens hemsida är viktiga för att
förmedla information.
Möjlighet att kunna få ställa frågor och bli lotsad till rätt stödinstans är av stor vikt både för
den enskilde men även för anhöriga eller andra personer i individens närhet.
Kommunen ska ha en viktig roll för att öka det allmänna medvetandet i samhället och skapa
förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa.

Utvecklingsområden


Lättillgängligt och lättläst informationsmaterial tas fram och finns översatt till olika,
för kommunmedborgarna, aktuella språk. Materialet ska anpassas till olika åldrar.



Nya vägar att sprida information och möjlighet till nya och lättillgängliga
kontaktkanaler för den enskilda individen eller den anhörige utarbetas.



Information inom kommunens verksamheter och mellan de olika kommunala
verksamheterna kring arbetet med personer med psykisk ohälsa utvecklas. I detta
arbete ska stort fokus riktas mot barn- och ungdomsgruppen för att tidigt uppräcka
symptom på psykisk ohälsa.



Information för att öka medvetandet om psykisk ohälsa och påverka attityder riktad till
allmänheten ska utvecklas.

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH
ANHÖRIGSTÖD
Det är på den generella nivån som det förebyggande arbetet ska ske. Det är främst här
symptom på psykisk ohälsa ska upptäckas och det är här det första stödet som behövs ska ges.
För detta behövs god kunskap och väl utvecklade kommunikationsvägar mellan och inom de
verksamheter som finns på den generella nivån.
Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. För barn och ungdomar har skolan en stor roll
i det förebyggande arbetet. Samarbetet mellan förskola, skola, kommunal fritidsverksamhet
och socialtjänst ska vara välutvecklat och ska ha av hela verksamheten kända och fasta
rutiner. Elevhälsan har ett särskilt uppdrag att tillse att ett strukturerat och forskningsbaserat
förebyggande arbete sker i förskolor och skolor.

9
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Kommunens ansvar för informationsspridning till de icke kommunala verksamheterna är av
största vikt. Det ska vara enkelt att få svar på frågor om psykisk ohälsa och informationen ska
vara god kring var stöd kan ges.
Anhörigas insatser inom vård och omsorg är viktiga. Insatserna sker ofta i det tysta och stödet
till de anhöriga behöver utvecklas. Barn till personer med psykisk ohälsa är en grupp som
behöver synliggöras och stöttas. Anhörigstöd riktat till alla åldersgrupper samt
kommunikationskanaler till olika intresseorganisationer ska finnas.
Vid arbetet kring den enskilda individen där olika verksamheter finns inblandade ska alltid en
processledare utses.

Utvecklingsområden


Utveckla kända, tydliga och fasta samverkansformer mellan de kommunala
verksamheter som kan finnas involverade kring personer med psykisk ohälsa. Barn
och ungdomar är prioriterade.



Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga
samverkansformer med verksamheter styrda av externa aktörer.



Utveckla mötesplatser och träffpunkter.



All personal verksam inom förskola/skola och kommunal fritidsverksamhet ska ha
kunskap om psykisk ohälsa och de stödvägar som kommunen erbjuder. Stödet och
handledningen kring pedagogiska metoder på individnivå, i syfte att främja god
psykisk hälsa, ska utvecklas inom förskola och skola.



Anhörigstödet ska utvecklas. Särskilt fokus ska riktas på barn till personer med
psykisk ohälsa och anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser.

BOENDE OCH STÖD I DET EGNA HEMMET
Personer med psykisk funktionsnedsättning och med betydande svårigheter i sin livsföring ska
få bo på ett sätt som är anpassat efter deras behov av särskilt stöd. För detta ändamål ska det
finnas bostäder med särskild service och ett välutvecklat boendestöd.
Målet för dessa insatser ska vara att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv.
Särskild uppmärksamhet ska riktas mot stödet till unga för att skapa möjlighet till eget
boende. De kommunala boendeenheterna ska ha expertkompetens knuten till sig i form av
psykiatrisköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
I organiseringen av boenden och boendestöd ska hänsyn tas till olika åldersgrupper. Stödet
ska vara flexibelt och lättillgängligt.
Fritids- och kulturaktiviteter efter den enskildes förutsättningar ska tillförsäkras den som bor i
bostad med särskild service. Kommunens generella fritids- och kulturutbud ska vara
tillgängligt även för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.

10
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Utvecklingsområden


Utveckling av boendestöd till unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar.



Utveckla familjestödet för personer med psykisk ohälsa.



Översyn av boendeformer för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Särskilt
ska behoven hos unga med neuropsykiatriska diagnoser beaktas.



Översyn av boendeformer för äldre med psykisk funktionsnedsättning.



Följa kommunaliseringen av hemsjukvården.

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING
Att vara delaktig i samhället som helhet är ett av de övergripande målen för den kommunala
psykiatrin i Finspångs kommun. Att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning är en
viktig del av detta.
Kommunen ska medverka till att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att
komma in på arbetsmarknaden eller för personer med betydande svårigheter i sin livsföring att
få en meningsfull sysselsättning. I detta arbete är samverkan med exempelvis
arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa av avgörande betydelse. Kommunen ska i
detta arbete vara en aktiv aktör både i att initiera och att utveckla samverkansformer. Även i
kontakten med det privata näringslivet ska kommunen aktivt arbeta för att skapa förståelse för
målgruppen. Finspångs kommun är positiv till etableringen av sociala företag.
För de individer som ej har förmåga till arbete ska kommunen erbjuda daglig verksamhet
enligt socialtjänstlagen efter individuella behov. Kommunen ska eftersträva att även kunna
erbjuda daglig sysselsättning i öppen verksamhet utan biståndsbeslut.

Utvecklingsområden


Översyn av möjligheten till individanpassade anställningsformer inom de kommunala
verksamheterna.



Utvecklad samverkan med det lokala näringslivet.



Fortsatt utveckling av samverkan med försäkringskassa, landsting och
arbetsförmedling.

PERSONALKOMPETENS OCH
PERSONALFÖRSÖRJNING
Stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga är viktiga egenskaper för de som arbetar
inom den kommunala psykiatrin och för de som kommer i kontakt med personer med psykisk
ohälsa. Kvaliteten inom verksamheterna hänger samman med personalens kunskap.
Handledning och metodstöd ska vara inbyggt i verksamheten.
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Finspångs kommun ska fortlöpande arbeta med kompetensutveckling. Både den generella
kompetens- och kunskapsnivån och den mer specialinriktade kunskapsnivån behöver ständigt
utvecklas. Målet är att all personal inom den kommunala psykiatrin och de personer inom den
generella nivån (se ovan) som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa, ska ha
kompetens för sina arbetsuppgifter.
De stora kommande pensionsavgångarna inom vård och omsorg kan komma att bli ett
framtida problem. En personalförsörjningsplan ska ligga till grund för framtida planering.

Utvecklingsområden


Öka kunskapen kring neuropsykiatriska diagnoser.



Genomförande av en behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser avseende
alla nivåer (generella nivån, första linjen och specialistnivån).



Kunskapen kring psykisk ohälsa och äldre ska utvecklas.



Se över behovet av specialpedagogisk kompetens inom kommunens boendeenheter för
målgruppen.

KVALITETSARBETE
Ett kvalitetssystem är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå. Här ska klargöras
vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder,
organisation och kompetens. Kvalitetsarbetet ska vara känt och förankrat både på politisk nivå
och på verksamhetsnivå. Kvalitetssystemet är ett verktyg för att uppmärksamma och åtgärda
de brister som uppstår i verksamheten. Det pågår ett arbete i kommunen med att utveckla
kvalitetsarbetet. Hela kvalitetssystemet ska fungera som en lärande process i verksamheten.
Ett första steg är att arbeta med uppföljningssystemen. Uppföljningen ska spegla
verksamheterna och utgå från olika metoder och uppföljningsverktyg som till exempel
enkäter, fokusgrupper och kollegial granskning. Finspångs kommun ska också delta i olika
jämförelseprojekt.
Synpunkter på den kommunala psykiatrin är värdefulla och ger kunskap om vad som bör
förbättras i verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra synpunkter och klagomål och
den som för fram synpunkter ska bli bemött med respekt och få kunskap om vilka eventuella
åtgärder som vidtagits.

Utvecklingsområden


Alla verksamheter ska ha framtagna mål- och aktivitetsplaner som ska vara
utvärderingsbara.



Utvärderingar och uppföljningar inom verksamheter som samverkar ska göras
gemensamt.

12
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Bilagor
I bilagorna visas exempel på aktörspyramider som visar delar av befintliga aktörer 2011.
Pyramiderna illustrerar komplexiteten kring antalet olika aktörer och huvudmän som är
involverade i arbetet med psykisk ohälsa.

13
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Huvudmän
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VUP

Landsting
Specialistnivå
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Myndighetskontor

Kriminalvård

Första linjen
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd
när den generella nivån inte räcker till
samt lotsar vidare till specialistnivå vid
behov. Individen kan också själv söka
stöd från dessa aktörer.

Generell nivå
Aktörerna på denna nivå
arbetar förebyggande samt
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behöver mer stöd än vad
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Kommentarer till pyramiden - vuxna
Pyramiden har fungerat som informationsunderlag och stöd till beredningens arbete. I pyramiden ses exempel på olika aktörer som kommer
i kontakt med och erbjuder stödinsatser till vuxna i Finspång med psykisk ohälsa 2011. Reservation för att fler aktörer kan finnas och att
dessa aktörer inte enbart vänder sig till personer med psykisk ohälsa.
De olika nivåerna
Nedan följer en definition av de olika nivåerna samt exempel på aktörernas (ett urval) verksamheter.
Generell nivå
Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp och lotsar vidare personer som behöver mer stöd än vad som kan ges på
den generella nivån.
NIF (Närsjukvården i Finspång)
Verksamheten vid Närsjukvården i Finspång består av både primärvård och sjukhusvård i samma organisation.
Vid Primärvården arbetar t.ex. Läkare, distriktssköterskor, kuratorer de arbetar med bl.a. behandling, provtagning, rehabrådgivning,
psykosocial problematik, beroendeproblematik.
MVC
Mödravård arbetar med gravida kvinnors hälsa och föräldraförberedelse, mödravården är en del av Kvinnoklinikerna i Östergötland.
Behandlingsteamet
Arbetar med information och uppsökande verksamhet kring psykosocial problematik och med missbruk och beroendeproblematik,
målgrupp vuxna personer från 19 år (arbetar även uppsökande till yngre personer under riskhelger i samverkan med barn och
ungdomssektorn). Arbetet sker i samverkan med NIF.
Ungdomshälsa
Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning. Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till
25 år. Samverkan kommun och landsting.
Boendestöd
Arbetar bl.a. med uppsökande verksamhet.
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Anhörigstöd
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som
stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska
belastning.
Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.
Träffpunktsverksamhet
Bryta isolering, skapa socialgemenskap och sysselsättning drivs i café och daglig verksamhets form i ”gamla brandstationen”.
Vuxenutbildningscentrum
Erbjuder utbildningar utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål.
AMC
Arbetsmarknadscentrum riktar sig till arbetslösa personer som genomför arbetsträning och arbetspraktik.
Företagshälsovård
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren den företagshälsovård som arbetsförhållanden kräver.
Företagshälsovården kan också göra läkarundersökningar och hälsokontroller, samt hjälpa till vid kriser, missbruk och stress i arbetet.
Medborgarcentrum
Samverkan på lokalnivå mellan socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, NIF. Personer med psykisk sjukdom eller
funktionsnedsättning behöver ett individanpassat och samlat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
för att de ska komma ut i arbetslivet.
Polis
Arbetar brottsförebyggande.
Föreningar, Församlingar, Brukarorganisationer
T.ex. RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Schizofreniförbundet - intresseorganisation som arbetar för personer med
schizofreni eller liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga, svenska kyrkans och frikyrkornas verksamheter. Stöttas i vissa fall av
kommunen i form av föreningsbidrag eller driftbidrag.
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Första linjen
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Individen
själv kan också själva söka stöd från dessa.
NIF
Primärvårdens läkare bedömer patienter med upplevd psykisk ohälsa. Primärvården ansvarar för diagnostisering, läkemedelsbehandling,
vidareremittering och uppföljning. Eventuellt sjukskrivningsbehov bedöms av läkare.
Samtal kan ges i form av krisbearbetning, terapeutiska samtal och insiktsskapande samtal.
Behandlingsteamet
Finspångs kommuns socialtjänst ansvarar tillsammans med landstinget för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika.
Behandlingsteamet erbjuder samtalsstöd, rådgivning eller behandling kring missbruk eller beroendeproblematik och psykosocialt stöd vid
psykisk ohälsa. Målgrupp är de som är 19 år och äldre.
Boendestöd
Boendestödsteamet jobbar med personer som behöver stöd och har eget boende. Målgruppen är personer över 19 år med psykisk ohälsa
och eller med missbruk/beroendeproblematik.
För målgruppen finns även jourboende, stödboende, motivationsboende.
Boende och daglig verksamhet enligt LSS och SoL
Boende inom socialpsykiatrin:





Gruppbostäder
Boende för unga-vuxna med NP-problematik
Autismboende
Daglig verksamhet

Polis
Arbetar brottsförebyggande. Polisen omhändertar personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer) som anses vara en
fara för sig själv eller andra. En omhändertaganderapport skrivs alltid av polisen och tillkännages socialtjänsten.
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Frivård
Är kriminalvård i frihet och innebär kontroll och stöd. Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, samhällstjänst,
kontraktsvård, är villkorligt frigivna och de klienter som har fotboja istället för fängelsestraff.
Specialist
På denna nivå arbetar specialisterna med medelsvår och svår psykisk ohälsa.
Myndighetskontoret
Socialjour och socialtjänstens utredningsenhet. Utreder och bedömer rätten till bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade), LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).
VUP (Vuxenpsykiatriska kliniken)
Vuxenpsykiatriska kliniken är en verksamhet med specialiteten allmänpsykiatri. Specialistpsykiatrin ansvarar för behandlingsinsatser till
personer med bipolär sjukdom, psykoser, schizofreni, svår depression,svårt tvång, suicidnära patienter. Behandling och vård ges i öppen
eller slutenvård. I Finspång finns en öppenvårdsmottagning samlokaliserad med NIF. Vuxenpsykiatriska kliniken har jourmottagning
dygnet runt och ett mobilt team som vid behov kan göra hembesök mellan kl. 8.00 -21.00.
Beroendekliniken
Är en del av närsjukvården i östra Östergötland. Det är en verksamhet för specialiserad beroendevård. Inom beroendekliniken finns
beroendejour och observationsenhet. Läkemedelsassisterad behandling kan erbjudas personer med ett långvarigt dokumenterat
opiatberoende.
ACT-teamet (Assertive Community Treatment)
Samverkan mellan landsting och socialtjänst där klienten erbjuds, motiveras integrerad behandling, d v s psykiatrisk- och
beroendebehandling samtidigt med sociala stödinsatser. ACT-teamets uppdrag är att verkställa och utföra insatser till personer med
allvarlig psykisk sjukdom/störning kombinerat med missbruk/beroende.
NP-team (Neuropsykiatriska utredningsenheten)
Hos läkaren på vårdcentralen görs en första bedömning av om remittering till Neuropsykiatriska utredningsteamet ska göras. Remissen
skickas till Vuxenpsykiatriska kliniken ViN. Där avgörs om utredning ska ske. Om så är fallet bedöms prioritetsgrad varefter patienten
ställs i kö inför utredning. Efter avslutad utredning informeras patienten om resultatet.
I samråd med patienten kallas till en vårdplanering med remittent och andra aktuella resurspersoner, exempelvis representanter från
kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mötet syftar till att utifrån en funktionsbeskrivning av patientens styrkor och
svårigheter kunna erbjuda den hjälp och stöd som behövs för en bättre fungerande vardag.
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FMC (Flyktingmedicinskt centrum)
FMC är en länsövergripande verksamhet inom länspsykiatrin i Östergötland. FMC bedriver kliniskt arbete, kunskapsförmedling samt
forsknings- och utvecklingsarbete. FMC:s specifika arbetsområden är migration och trauma relaterat till krig och förföljelse samt asyltidens
förlopp och påfrestningar.
Kriminalvård
Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård.
RPR(Rättspsykiatriska regionkliniken)
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena fungerar som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen. Klinikens viktigaste
uppdrag är att garantera kombinationen samhällsskydd och högspecialiserad psykiatrisk vård.

Sidan 73 av 88

Barn och ungdom
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Kommentarer till pyramiden – barn och ungdom
Pyramiden har fungerat som informationsunderlag och stöd till beredningens arbete. I pyramiden ses exempel på olika aktörer som kommer
i kontakt med och erbjuder stödinsatser till barn och ungdomar i Finspång med psykisk ohälsa 2011. Reservation för att fler aktörer kan
finnas och att dessa aktörer inte enbart vänder sig till personer med psykisk ohälsa.
De olika nivåerna
Nedan följer en definition av de olika nivåerna samt exempel på aktörernas (ett urval) verksamheter.
Generell nivå
Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp barn och ungdomar som behöver mer stöd än vad som kan ges på den
generella nivån.
NIF (Närsjukvården i Finspång)
Verksamheten vid Närsjukvården i Finspång består av både primärvård och sjukhusvård i samma organisation. Vid primärvården arbetar
t.ex. läkare, distriktssköterskor, dietister som bl.a. arbetar med behandling och rådgivning.
BVC (Barnavårdscentral)
Barn och föräldrar upp till 6 år.
MVC (Mödravårdscentral)
Mödravård arbetar med gravida kvinnors hälsa och föräldraförberedelse. Mödravården är en del av Kvinnoklinikerna i Östergötland.
Ungdomshälsa
Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning. Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till
25 år.
”Ett Tu Tre”
Gruppträff för unga blivande och nyblivna föräldrar (under 25 år) med barn under ett år. Samverkan mellan kommunens familjeteam, BVC
och MVC.
Elevhälsa
 Skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, psykolog.
 Skolläkare (tjänst som köps in av NiF).
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Hörnan
Fritidsverksamhet. Målgrupp 12-16 år.
Föreningar och församlingar
T.ex. idrottsföreningar, Nattvandrarna, BRIS (ideell organisation), unga KRIS, Svenska kyrkans och frikyrkornas verksamheter. Stöttas i
vissa fall av kommunen i form av föreningsbidrag eller driftbidrag.
Polis
Arbetar brottsförebyggande. Polisen omhänderta personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer) som anses vara en
fara för sig själv eller andra. En omhändertaganderapport skrivs alltid av polisen och tillkännages socialtjänsten.
Första linjen
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Barn,
ungdomar och föräldrar kan också själva söka stöd från dessa.
Familjeteam
Socialtjänstens utförarenhet. Erbjuder bl.a. stöd till föräldrar och barn/ungdomar i både beslutade socialtjänstärenden samt på eget
önskemål från medborgarna. Stödsamtal till barn som bevittnat våld, barngruppsverksamhet till barn med ”strul i familjen”, anhörigstöd,
verkställer ungdomstjänst/ungdomsvård. Målgrupp är familjer med barn 0-19 år.
Behandlingsteamet
Erbjuder samtalsstöd, rådgivning eller behandling kring missbruk eller beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Målgrupp är de som är
19 år och äldre.
Boendestöd
Arbetar i första hand med vuxna (se vuxenpyramid) men i undantagsfall även med ungdomar med andrahandskontrakt via socialtjänsten.
Ungdomshälsa
Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till
25 år. Samverkan kommun och landsting.
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Specialist
På denna nivå arbetar specialisterna med medelsvår och svår psykisk ohälsa.
Myndighetskontoret
Socialjour och socialtjänstens utredningsenhet. Utreder och bedömer rätten till bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade), LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).
BUP (barn- och ungdomspsykiatrin)
Arbetar med t.ex. ätstörningar, självskadebeteende, depressioner. Individ- och familjebehandling. Målgrupp är barn och ungdomar upp till
18 år samt deras familjer.
Flyktingmedicinskt centrum (FMC)
FMC är en länsövergripande verksamhet inom länspsykiatrin i Östergötland. FMC bedriver kliniskt arbete, kunskapsförmedling samt
forsknings- och utvecklingsarbete. FMC:s specifika arbetsområden är migration och trauma relaterat till krig och förföljelse samt asyltidens
förlopp och påfrestningar.
Kriminalvård och SiS-institutioner
Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Ungdomar under 15 år kan inte dömas för brott. Dessutom är det sällsynt att
ungdomar mellan 15-17 år döms till straff så att de kommer till kriminalvården. De döms i första hand till sluten ungdomsvård och blir då
intagna på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Socialtjänsten ansvarar för de ungdomar som hamnar på
ungdomshem.
Ungdomsfängelser finns alltså inte längre, men kriminalvården försöker att samla unga brottslingar (under 20 år) på några anstalter där det
finns särskilda behandlingsprogram för unga. Behandlingsprogram som förhoppningsvis ska få ungdomarna att lämna det kriminella livet.
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Robin Levander

2018-09-01
Dnr KS.2018.0821

1 (1)

Kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har genom gruppledare Hugo Andersson (C)
lämnat in en motion till kommunfullmäktige om tankningsställe för bio-gas i
Finspång.
Centerpartiet framför att för några år sedan utreddes frågan om tankningsställe för
bio-gas i Finspång och investeringsmedel fanns avsatta i budgeten. Av olika skäl så
blev det bara planer och frågan avfördes från dagordningen. Nu finns det anledning
att åter aktualisera denna fråga. Nationella och kommunala beslut innebär att vi ska
arbeta för en avveckling av fossila drivmedel och i stället använda drivmedel som
kommer från förnyelsebara källor. Anledningen till att Centerpartiet åter lyfter
denna fråga är att det nu finns möjlighet till statsbidrag för denna typ av investering.
Centerpartiet anser att kommunen tillsammans med en privat aktör bör lämna in en
ansökan om stöd för att bygga ett tankningsställe för bio-gas. Naturvårdsverket har
ett projekt som benämns Klimatklivet och där är det möjligt att söka
investeringsstöd till ”klimatsmarta” åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på
lokal nivå. Dessa investeringsmedel har använts av andra kommuner som
tillsammans med privata aktörer har byggt tankningsställen för biogas.
Centerpartiet föreslår
att Finspångs kommun åter aktualiserar frågan om ett tankningsställe för bio-gas i
kommunen.
att ansökan till Naturvårdsverket inlämnas tillsammans med en privat aktör.
Förslag till beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

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

2018-09-01
Dnr KS.2018.0669

1 (1)

Kommunfullmäktige

e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier
samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning
inom Finspångs kommun
Sammanfattning
Ett e-förslag har lämnats in om allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier
samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun.
Förslagsställaren föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och
fyrverkerier, samt att Finspångs kommun reglerar användningen och tar över
ansvaret för användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning.
Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och
pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor
och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av
tidigare nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ
påverkan i både natur och miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut
om vilka lokala ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär att
allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när det
ska smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla de berörda att kunna
förbereda sig.
Förslaget har fått stöd av 47 personer.
Förslag till beslut
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Allmänt förbud mot smällare och
fyrverkerier samt reglering av användande
av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun
Sammanfattning
Användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos
både människor och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare
nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och
miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som skall
gälla.

Beskrivning
Jag med flera har svårt att se fram emot de högtider då det enligt tradition skall smällas smällare och
skjuta raketer vid t.ex. nyår, valborg etc. Några av oss får se på när vår hund, katt eller annat husdjur
kryper ihop, gömmer sig och skakar eller blir helt apatiskt samt slutar äta. En del får fly vår bostad
och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. Fysiska och mentala skador hos både människor och djur
(tama och vilda) detta kan ta lång tid att reparera. Dessutom så påverkar användandet även vår natur
och miljö negativt och kan ge skador på egendom. Tyvärr så är det inte bara själva nyårsafton eller
andra högtider som är problemet, det smälls smällare och skjuts raketer både morgon och kväll från den
dagen då fyrverkerierna börjar säljas.
Jag föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och fyrverkerier. Jag föreslår även att
Finspångs kommun reglerar användningen och tar över ansvaret för användandet av smällare,
fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. En reglering innebär att allmänheten kan få information från
kommunen om var det skall smällas, när det skall smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla
de berörda att kunna förbereda sig på det sätt som är nödvändigt.
Svenska Kennelklubben har under flera år haft kampanjer om hur våra hundar far illa av fyrverkerier
både fysiskt och psykiskt. Både Djurens rätt och Naturskyddsföreningen hävdar att även de vilda djuren
samt vår natur och miljö påverkas negativt.

Länk
https://www.djurensratt.se/blogg/stark-opinion-att-begransa-fyrverkerier
https://www.naturskyddsforeningen.se/snalla-sluta-smalla
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/stoppa-smaellandet-kring-nyaar-2344286
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Minska-risken-for-olyckor-i-samband-medfyrverkerier/

Carina Felix Gabrielsson
carinafelixgabrielsson@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum Kommentar

1

Anna Lejon

201801-03

2

Sari Hjerppe

201801-03

3

Jeanette
Grundström

201801-03

4

Anki Gram

201801-03

Självklart skriver jag under mot djurplågeri!
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5

Linda Berg
Johansson

201801-04

6

Ulf Karlsson

201801-04

7 Sofia Sundkvist

201801-04

8 Ulrika Granroth

201801-04

9

Emma Fridell
Leijon

201801-04

10

Sara Liljeros

201801-05

11

Ramona
Rubensdörffer

201801-05

12

Maria
Fagerberg

201801-07

Jag har både häst, hund och katt och finner ingen mening med fyrverkerier,
visst är det vackert att se på men det är absolut inte värt det lidande det
ger. Mina djur är inte så väldigt brydda men jag skulle ändå önska att de
slapp höra eländet. Dessutom innebär fyrverkerier en negativ påverkan på
miljön, och ärligt talat vem tycker att det ser trevligt ut dagen efter, när
det ligger skräp från fyrverkerier överallt?!

13

Anna
Hellerstedt

201801-07

Anna Hellerstedt

14 Malin Eriksson

201801-08

15

Hanna
Setzman

201801-12

16

Kristina
Lundberg

201801-12

17

Malin
Söderqvist

201801-12

18

Carina
Svensson

201801-22

19

Lars-Göran
Hansen

201801-25

20

Johanna
Jakobsson

201801-28

21 Maud Karlsson

Bra förslag! Den skada det medför för djuren kan aldrig försvaras med att
människan ska ha roligt en kort stund. Då djuren är i beroendeställning till
oss är det vår plikt att skydda dem från allt som skadar dom. Punkt!

201803-18

22

Magnus
Bengtsson

201804-04

23

weronica
bengtsson

201804-04

24 Mattias Larsson

201804-20

25 Camilla Bauer

201804-20

26

Nina Åsander

201804-23

Mycket bra förslag

27

Stefan
Antonsson

201804-23

Det behövs verkligen det är ett otyg med alla smällare.

28 Mikael Hellberg
29

Carina
Antonsson

201804-23
201804-23
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30 Marja Melander
31

32

Ann-Mari
Gyllensten

Datum Kommentar
201804-24
201804-24

Ingela Hansson 2018Karlsson
04-24

33 Hans Karlsson

201804-24

34

Lennart
Krumlinde

201804-24

35

Pia Mikmar

201804-24

36

Lena
Göransson

201804-24

37

Jessica
Göransson

201804-24

38 Johan Melander

201804-24

39 Rolf Arvidsson

201804-24

40 Marie Jansson

201804-24

41

Anders
Dahlström

201804-24

42

Yvonne
Gustavsson

201804-25

43

Carina69
Carina69

201804-25

44

Linda Olsson

201804-28

45

Gunilla
Johansson

201805-07

46 Linda Karlsson

201805-09

47

201806-07

Kent Sepic

Håller helt med. Fyrverkerier är vackert men jag anser att det ska endast få
förekomma på offentliga platser under ordnade förhållanden och under
bestämd tid. Har haft 2 hundar som var helt förstörda under nyårsaftnar.
Förbjud all privat uppskjutning av smällaren. Tänk på alla djur som mår
dåligt.

Efterlängtat förslag !

Jättebra förslag !!

Ett mkt bra förslag
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Robin Levander

2018-09-01
Dnr KS.2018.0910

1 (1)

Kommunfullmäktige

E-förslag: flexibel förskoletid
Sammanfattning
Ett e-förslag har lämnats in om flexibel tid på förskola för barn som går 15
timmar i veckan på förskola.
Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som
går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.
Förslaget har fått stöd av 62 personer.
Förslag till beslut
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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e-förslag: flexibel förskoletid
Sammanfattning
Flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar per vecka på förskola.

Beskrivning
Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15 timmar i veckan på förskolan,
mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.

Christina Grönlund
christina.gronlund74@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

Kommentar

1

Christina
Grönlund

201805-28

2

Annelie
Joelsson

201806-20

3

Ulrika
Johansson

201807-17

4

Jessica
Rimmenstrand

201807-20

5

Lone Karlsson

201808-17

Bra förslag! Barnen skulle må så mycket bättre av att få stanna 5 h istället
för 3 h. Få vara med och äta lunch och vara med mer i gruppen. Även värt
för oss sommar en bit att åka!

6

Evalotta
Alexandersson

201808-17

Verkligen ett bra initiativ. Bättre för både barn och förälder.

7

Keith Lindberg

201808-17

När mina barn för första gången började på dagis så var det viktigaste
barnens utveckling att de skulle få utvecklas och lära sej samspel och hur
vissa situationer går till. Ett exempel då va att det var viktigt för barnen att
få vara med vid måltiden att de fick lära dej och lärde dej själva av andra
barn när de åt och vilket förhållningssätt som gällde.
Vad får barn en ut av dagis nu i 3 Tim varje dag?
De går dit äter en frukt leker nån timme och sen är det dags att gå hem
lagom när de kommit in i leken med sina kamrater.
Och det blir en stress för barnen att fara fram o tillbaka för så få timmar
speciellt om man inte har dagis bakom hörnet.

8

Ulf
Alexandersson

201808-17

Mycket bättre för barnen att få vara 5 h istället för 3 h. Att det inte har
ändrats tidigare.

9

Olle Svensson

201808-17

Skulle underlätta så mycket om barnen fick stanna 5 h istället för 3. Även
bättre för barnen som får en större chans att vara med i gruppen.

10

Kalle Wincent

201808-17

11

Nathalie Wall

201808-17

12 Denise Trysén

201808-17

13

Ida Olsson

201808-17

14

Frida Nyberg

201808-17

15

Laila Karlsson

2018-
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08-17
16

johanna kratz

201808-17

17

Billy
Alexandersson

201808-17

18 Sandra Karlfeldt

201808-17

19

Jonna
Davidsson

201808-17

20

Annalena
Karlsson

201808-17

21

Julia Olsson
Gunnarsson

201808-17

22

Caroline
Lindström

201808-17

23 Karin Oscarsson
24

Johanna
Andersson

201808-17

26

Emelie Szöcs

201808-17

27

Jakob Lidberg

201808-17

28 priscila vergara

201808-17

29 Elize Lindholm

201808-17

30

201808-17

32

Alexandra
Sieversu

33 Sara Johansson

Jättebra förslag. Vi bor ca 1.3 mil från vår förskola som kommunen kunde
erbjuda pga platsbrist. Är nu mammaledig och kan inte ha vår dotter på
fsk som vi skulle vilja då det blir för dyrt att åka fram och tillbaka för
3timmar. Väldigt synd att dessa 5timmars dagar togs bort.

201808-17

Maria Medin

31 Lina Svanström

Jag vill gärna ha 5h 3dagar i veckan istället!

201808-17

25

Linda Ekman

Borde vara en självklarhet. Barnen mår så mycket bättre av det än att
ryckas ifrån verksamheten och uteslutas ur mycket viktiga delar under
dagens

När min äldsta son började i förskolan för 6 år sen så gick det minnsan att
välja tider som passade en själv. Men nu när min yngre son går så måste
han gå 8-11 vilket inte är ett dugg smidigt för oss utan körkort och när
man dessutom har en nyfödd bebis att anpassa sig till. En väldigt dum
ändring ni gjorde som ni borde ändra tillbaka!

Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15
timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan
ja det tycker jag låter bra

201808-17
201808-17
201808-17

34

Pontus
Samuelsson

201808-17

35

Maria
Gustafsson

201808-17

36

Sofie Daun

201808-17

Detta förslag tycker ja är kanon bra

37

Johanna
Petersson

201808-17

Detta är så i nutid. Det är Inprincip bara Finspångs kommun som inte har
det såhär vilket är helt under all kritik. Bra e-förslag helt enkelt! Heja,
håller tummarna!

38

Yasmin
Lehnberg

201808-17

Jättebra förslag! Helt värdelöst att ha 8-11 då om man har som jag behöva
väcka barnen för att de ska till förskolan, om de går 9-14 så blir det en
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lättare morgon! Sen om man inte har plats på samma ort blir det väldigt
jobbigt & stressigt att packa in alla i bilen ur bilen så hinner man bara hem
mata & söva den lilla så måste man väcka minstingen igen o i bilen &
hämta! Bästa förslaget någonsin med 5 tim pass!!
Jag vet INGEN & jag menar verkligen INGEN som tycker 8-11 är bra tider!

39

Angelica
Sievers

201808-17

40

Pasi Sihvo

201808-17

41

Emma
Kronqvist

201808-17

42

Viktoria
Karlsson

201808-17

43 Martina Olsson

201808-17

44

201808-17

Sanne Greve

45 Hanna Karlsson

201808-17

46 Nathalie Rosen

201808-18

47

Johan Riska

201808-18

48

Sofia Nilse

201808-18

49

Eva-Lena
Bertilsson

201808-18

50

Matthias
Andersson

201808-18

51

Jessicka
Samuelsson

201808-18

52 Malena Asplind

201808-18

53 Hanna Persson

201808-19

54 Dennis Nordin

201808-19

55 Anna Strandin

201808-21

56

Karin Hägg

201808-21

57

Emma
Grönborg

201808-21

58

Emil Eriksson

201808-21

59

Hampus
Johannesson

201808-22

60 Emma Axelhed

201808-24

61

Frida Rosell

201808-27

62

Ida Hultmark

201808-27

Jag skriver under och samtycker att valfrihet på fem timmar tre dagar i
veckan ska bli aktuellt!

Håller med

Det skulle underlätta våran vardag massa att få gå 3 dagar i veckan med
5h dagar istället då dessa 3 h/dag är en sån press och framför allt stress.

Ett super bra förslag!
Dårligt för både föräldrar och förskolepersonal att ha barnen 3 tim/dag.
Skulle ge alla inblandade bättre kvalitetstid.
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63 Tina Hägglund

Datum
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201808-28
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