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Innehållsförteckning 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 2023-§ 105 

  

Svar på E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen 

lokal 

2023-§ 106 

  

Markförsäljning till Finspångs Tekniska Verk berörande del av 

fastigheten Hårstorp 1:1 

2023-§ 107 

  

Kommungemensamma utvecklingsmedel till 

kommunikationsstöd för utveckling av service, bemötande och 

korrekt kommunikation 

2023-§ 108 

  

Skuldförvaltarrapport februari 2023 2023-§ 109 

  

Utökad finansrapport årsbokslutet 2022 2023-§ 110 

  

Internkontroll sektor social omsorg mars 2023 2023-§ 111 

  

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och 

SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 4 

2023-§ 112 

  

Val till styrelsen för Leader Folkungaland för programperioden 

2023-2027 - val av en ledamot och en ersättare 

2023-§ 113 

  

Val till regionala folkhälsopolitiska nätverket - val av två 

representanter för verksamhetsåren 2023-2026 

2023-§ 114 

  

Redovisning, våren 2023, av motioner, e-förslag och 

medborgarförslag som inte är färdigbehandlade 

2023-§ 115 

  

Ekonomiskt omställningsstöd 2023-§ 116 

  

Rapportering investeringar 2022-12-31 2023-§ 117 

  

Årsredovisning 2022 Finspångs kommun 2023-§ 118 

  

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitaliseringsmedel 

inköp av välfärdsteknik 

2023-§ 119 

  

Övertagande av fiberinfrastruktur Finspångs Stadsnät Finet AB 2023-§ 120 
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Utreda möjlighet att använda stationshuset för kommunens 

verksamheter 

2023-§ 121 

  

Yttrande över dialogversion Rumslig strategi 2023-§ 122 

  

Försäljning av fastigheten Rejmyre 1:108 2023-§ 123 

  

Informationsärenden 2023-§ 124 

  

Delgivningar 2023-§ 125 

  

Anmälan av delegationsbeslut 2023-§ 126 
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2023-§ 105 

 

Fastställande av föredragningslistans innehåll 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa föredragningslistans innehåll 

 

- - - - - 
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2023-§ 106   Dnr: KS.2022.0754 

 

Svar på E-förslag - Stöd till FAIK Boxning att hitta en egen 
lokal 

Beskrivning av ärendet 
Ett E-förslag har inkommit från FAIK boxningsförening. De önskar att 

kommunen ordnar en permanent lokal att bruka för boxningsverksamhet.  

Förvaltningen har under senhösten 2022 svarat på ett medborgarförslag som har 

stora likheter med detta E-förslag. Då inget nytt framkommit i frågan så hänvisar 

vi till det tidigare avgivna svaret i ärendet.  

Utdrag ur svar till medborgarförslag Kampsportslokal i centrala Finspång 

KS.2022.0687. 

”Vid samtal med förslagsställarna så menar de att det finns ett stort intresse för 

kampsport i Finspång med omnejd. I dagsläget är kampsporten primärt inriktad 

på boxning men planeras att utökas med MMA (mixed martial art). MMA är en 

växande del inom kampsportgenren och lockar träningsutövare från alla åldrar. 

Föreningen menar i sitt förslag, för att kunna utveckla klubben mot uppsatta mål 

behöver man finna en lokal som är anpassad för sportens utövande. Den lokal 

man hyr idag ger inte klubben möjlighet att utvecklas i den riktning strävar emot. 

(Pelarsalen Grosvad) 

Lokalen nyttjas av flera verksamheter och primärt av skolan. Detta faktum gör 

att man inte effektivt kan nyttja lokalen. Träningsredskap och tävlingsring kan 

inte stå framme vilken leder till att värdefull tid åtgår till uppdukning av lokal 

vid varje träningstillfälle. 

Kampsportsföreningarna har, precis som förslagsställarna beskriver, tagit ett 

stort ansvar för att göra föreningslivet i Finspång mer inkluderande och jämlikt. 

Enligt Riksidrottsförbundet är kampsportsföreningarna de idrottsföreningar som, 

tillsammans med para-idrotten, drabbats hårdast av stängd verksamhet vilket lett 

till deltagartapp till följd av covid 19-pandemin.  

Ett starkt och mångfacetterat föreningsliv är viktigt för att nå de strategiska 

målen kopplade till Agenda 2030. En god hälsa för alla samt en del i Vision 

30/35. Kampsportsföreningarna bidrar till bredden i föreningslivet i Finspång, 

men har precis som förslagsställarna pekar på traditionellt sett inte haft tillgång 

till anpassade lokaler för sin verksamhet. 

 

Lokalperspektiv 

Lokaler för idrottsverksamhet har en ständigt hög efterfrågan. Finspångs 

kommun kan erbjuda ett rikt utbud av lokaler för olika idrottsaktiviteter. Trots 
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detta kan det konstateras att man inte kan erbjuda specialanpassade lokaler till all 

föreningsverksamhet. Utmaningen är att hitta en lokalstrategi som gör att 

samexistens kan ske mellan ett flertal olika verksamheter. Den svåra biten är att 

erbjuda bra och funktionella förrådsutrymmen i anslutning till idrottslokalerna.  

Ytterligare utmaningar är att skapa anpassade lokaler för idrottsutövning med 

behov av specialutrustning. Här pekar flera föreningar på utmaningen att ständigt 

plocka fram och plocka bort idrottsutrustning i samband med träning och tävling. 

Man menar att mycket värdefull tid försvinner med detta. 

Förvaltningen arbetar ständigt med lokalresursplanering för idrottsföreningar. 

Här kan nämnas att Högalidshallen förvärvades av kommunen under 2022 och 

har därmed bidragit till viss förbättring av lokalbehovet.  

I sammanhanget kan nämnas att det finns planer för en ny F-6 skola i tätorten 

inklusive idrottshall. Huruvida den kommer att kunna lösa behovet för ny 

kampsportslokal är för tidigt att utvisa. 

Kommunens målsättning är att Finspångs föreningsliv ska kunna erbjudas olika 

lokaler utifrån de behov som en förening har. Det fortsatta arbetet får utvisa hur 

behovsanpassningen ska drivas och formerna för dess lokaluthyrning. 

Förvaltningen delar förslagsställarnas problembild kring lokalbehov för 

kampsport. Här är en pågående diskussion kring verksamheter och lokaler prövas 

ständigt mot uppsatta behov för Finspångs föreningslivs bästa. 

Med hänvisning till tidigare besvarat medborgarförslag föreslår förvaltningen att 

E-förslaget avslås. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att avslå E-förslaget 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet 

 

- - - - - 
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2023-§ 107   Dnr: KS.2018.1182 

 

Markförsäljning till Finspångs Tekniska Verk berörande del av 
fastigheten Hårstorp 1:1 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs Tekniska Verk AB äger fastigheten Hårstorp 3:358. På fastigheten 

ligger Finspångs värmeverk. Väster om värmeverket planerar Finspångs 

Tekniska Verk att utöka verksamheten genom att uppföra en ny byggnad och 

upplag för bränslehantering, förbättrad logistik med mera. För att möjliggöra 

detta har en ny detaljplan tagits fram. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-21. 

Finspångs Tekniska Verk behöver förvärva cirka 8 578 kvm mark av kommunen 

(del av fastigheten Hårstorp 1:1) för att kunna genomföra sin expansion. 

Området är markerat på bifogad karta, bilaga 1. Området är utgör den 

kvartersmark som utlagts som ändamål ”Verksamheter” väster om värmeverket i 

den nya detaljplanen.  

Kommunen och Finspångs Tekniska Verk tecknade 2019-03-07 – 2019-10-03 en 

markanvisning avseende marken väster om värmeverket. Köpeskillingen är satt 

till 80 kr/kvm. Markanvisningen beslutades av KS 2019-04-08. 

Kommunen och Finspångs Tekniska Verk är nu överens om ett avtal om 

markförsäljning för ovan beskrivet markområde med markpris enligt 

markanvisningsavtalet. Köpeskillingen uppgår därmed till 686 000 kronor. 

Markområdet ska avstyckas till en egen fastighet. Finspångs Tekniska Verk ska 

svara för lantmäterikostnaden. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av cirka 8 578 kvm mark (del 

av fastigheten Hårstorp 1:1) till Finspångs Tekniska Verk 

2. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet avtal (köpekontrakt 

avseende del av Hårstorp 1:1). 

- - - - - 
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2023-§ 108   Dnr: KS.2023.0198 

 

Kommungemensamma utvecklingsmedel till 
kommunikationsstöd för utveckling av service, bemötande och 
korrekt kommunikation 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommuns vision och mål betonar den attraktiva kommunen. Vi har i 

och med Vision 30/35 en ambition att Finspång ska bli en av Sveriges mest 

framgångsrika och spännande platser. Visionen innebär bland annat att 

Finspångs skolor är bäst i regionen, att Finspång präglas av innovation och är en 

attraktiv boendeort för alla medborgare i regionen. 

Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom näringslivsrådets 

tillväxtmål och infört dessa i de styrande strategiska dokumenten där Finspång 

ska arbeta för att öka antalet kommuninvånare till 30 000 år 2035. 

I den strategiska inriktningen för en attraktiv och levande boendekommun finns 

fokusområden som är avgörande för att vi ska lyckas. För att möjliggöra 

utvecklingen finns behov av ytterligare utveckling för att möta framtidens krav 

och för att höja kommunens fokusområde gällande service, bemötande och ökad 

kvalité. 

För att möjliggöra dessa områden ansöker ledningsstaben om medel för ökat 

kommunikationsstöd för att tillsammans med sektorernas huvudredaktörer ta 

fram information som idag saknas i kommunens plattformar. Att utveckla 

kommunens service, bemötande och ta fram korrekt kommunikation är av stor 

vikt för en trygg, delaktig och levande kommun. Med en prioriterad resurs kan vi 

öka proaktiv information i kommunens webbplattformar så att information som 

idag saknas kan undvika frågor via samtal och mejl samt marknadsföra 

Finspångs verksamheter för att öka attraktiviteten. Vi gör så otroligt mycket bra 

inom vår våra verksamheter och sektorer, det behöver vi också kommunicera.  

Kommunikationsstödet ska fungera som en operativ länk och stöd till 

sektorernas tjänstepersoner för att utveckla den kommunikation som sektorerna 

är i behov av.  

Förväntningarna på korrekt, tillgänglig och enkel kommunikation är idag en 

självklarhet för både befintliga som potentiella medborgare. Här brister vi idag 

då vår information och kommunikation behöver vara proaktiv till medborgare, 

vårdnadshavare, elever, näringsliv och företag. Korrekt information behöver 

finnas tillgänglig på våra webbplatser och den behöver vara aktuell. 

Kommunikationsresurs kommer därför att underlätta för sektorernas 

huvudredaktörer genom att utveckla, uppdatera och underhålla sektorernas 

information till våra medborgare.  
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Kommunikationen till medborgare behöver bli enklare, det har de senaste åren 

visat tydligt. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med varandra och hitta 

korrekt information. Finspång är en attraktiv plats att leva och bo i, en plats där 

vi vill att våra medborgare väljer ortens förskolor och skolor, där våra ungdomar 

utvecklas, stannar kvar och ser en framtid i. Det behöver vi kommunicera och 

möjliggöra. Resursen kommer därför arbeta fram proaktiv och korrekt 

kommunikation, tydliga kontaktvägar och processer samt digitala tjänster. 

Kommunikationsresursen kommer även att stödja sektorerna med 

utbildningsinsatser samt med trygghetsskapande och tillgänglig kommunikation 

för bättre och korrekt service. Delaktighet till våra medborgare och företagare 

behöver förenklas och här har sektorerna behov av proaktiv information på 

kommunens webbplats, det behöver bli enklare att söka information, den 

behöver vara korrekt och fler digitala tjänster behöver utvecklas. Det kommer 

resursen att arbeta fram utifrån statistik och efterfrågan. 

Utbildningsinsatser inom service och bemötande samt utveckling av digital 

kommunikation bör stärkas under 2023, 2024 samt 2025. Beräknad kostnad för 

2023 är 300 000 kronor, för år 2024 500 000 kronor samt 500 000 kronor för 

2025.  

Av avsatta kommungemensamma utvecklingsmedel finns för närvarande per 

23-02-08: 2 222 000 kronor kvar för år 2023, 3 534 000 kronor kvar för 2024 

samt 3 890 000 kronor kvar för 2025. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 

1 922 000 kronor kvar för 2023, 3 034 000 kronor kvar för 2024 samt 3 390 000 

kronor kvar för 2025. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Att bevilja ledningsstaben medel till kommunikationsstöd för utveckling 

av service, bemötande och korrekt kommunikation. 

2. Att finansiering sker med kommungemensamma utvecklingsmedel 

fördelat enligt följande: 

300 000 kronor år 2023,  

500 000 kronor år 2024, 

500 000 kronor år 2025. 

 

Yrkanden 

Mats Annerfeldt (S) yrkar att medel för kommunikationsstöd för utveckling av 

service, bemötande och korrekt kommunikation tas inom befintlig ram. 

Torgny Maurer (SD), Inge Jacobsson (M) och Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till 

Mats Annerfeldts (S) yrkande. 
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, enligt Mats 

Annerfeldts (S) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta förslag till 

beslut. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att medel för kommunikationsstöd för utveckling av service, bemötande 

och korrekt kommunikation tas inom befintlig ram 
 

- - - - - 
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2023-§ 109   Dnr: KS.2023.0131 

 

Skuldförvaltarrapport februari 2023 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp. 

 

Uppföljning av skuldförvaltningen 

 

Händelser under februari 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för februari 2023 för 

kommunens skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av 

redovisningen. Den genomsnittliga räntan i internbanken har under perioden 

stigit jämfört med föregående månad och uppgår till 1,78% (1,68% i januari). 

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld 

på 115 mnkr. Genomsnittlig ränta är här 1,95%.  

 

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken 

och för Bildningen. 

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara 

lån med rörlig ränta, i slutet av februari var måttet 42%. Värdet ligger inom 

angivet intervall.  Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 

2-4 år enligt finanspolicyn, värdet var 1,78 år, vilket innebär att vi nu ligger lågt. 

Detta är ett medvetet val. Under förra hösten hade internbanken ett fasträntelån 

på 120 mnkr som förföll och som finansgruppen tillsammans valde att omsätta 

till ett rörligt lån för att inte binda till så hög ränta. I slutet av februari omsatte 
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kommunen ett rörligt lån på 100 mnkr och valde då att fördela hälften till 

fasträntelån. Effekten kommer förbättra räntebindningstiden och syns i 

skuldförvaltarrapporten i mars. 

 

Finansieringsrisk 

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

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 37% och inom 1-2 år 

var måttet 17%.  Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per 

tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. 

Ingen avvikelse föreligger. 

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan 

extra kostnad. Vid februari var måttet fortsatt lågt 2,13 år, men även detta mått 

kommer att förbättras i samband med omsättning av det rörliga lånet i slutet av 

februari.  

 

Resultat- och prognospåverkan: 

Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta fastställd till 2,5% år 2023. 

Enligt Kommuninvests analyser beräknas snitträntan för internbanken uppgå till 

2,40 % för år 2023. Långsiktigt ser dock snitträntan ut att öka ytterligare och 

beräknas landa runt 2,9%. 

Enligt Kommuninvests bedömning ligger det fortsatt i de flesta prognosmakares 

bedömningar att inflationen kommer att sjunka under det första halvåret 2023. 

Det finns emellertid en stor osäkerhet i hur snabbt denna utveckling kommer att 

gå och hur mycket centralbankerna kommer att behöva höja räntan.  

Sett över en femårsperiod ökar internbankens kostnader från 12 mnkr år 2022 till 

30 mnkr år 2027 för befintliga lån. Prognosen för kommunens del av 

räntekostnaderna påverkar finansenheten och effekten kommer noga att följas 

upp i samband med de ekonomiska uppföljningar som tas fram under året. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för februari 2023. 

 

- - - - - 
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2023-§ 110   Dnr: KS.2023.0227 

 

Utökad finansrapport årsbokslutet 2022 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen redovisar i enlighet med finanspolicyn en avstämning av 

finansrapporten vid årsbokslutet 2022. Rapporten innehåller en uppföljning av 

kassaflödesbudgeten, räntenettot, sammanställning av genomförda låneaffärer 

under året samt kommunens kundförluster.  

Kassaflödesanalysen per 2022-12-31 visar likvida medel med 97 mnkr och 

likviditet (betalningsförmågan på kort sikt) på 106%. Likviditet är ett viktigt 

nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den 

berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Om måttet är över 100 procent innebär 

det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå 

för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens kassalikviditet är 

fortsatt mycket god.  

I kassaflödesanalysen framgår att kommunens utgifter för investerings-

verksamhet uppgick till 101 mnkr. Under året utgjorde de största utfallen  

utbyggnad av Hällestadgården och ny förskola i Lotorp. Enligt sektorernas 

investeringsrapportering i samband med bokslutet framgår att flera stora precis 

pågår och kommer att pågå över flera år, däribland kommande exploateringar.   

Under året har kommunen nyupplånat totalt 90 mnkr från Kommuninvest, 75 

mnkr av dessa har vidareutlånats till de kommunala bolagen. Kommunen har för 

egen del inte behövt låna för investeringar i samma omfattning som planerat. I 

strategisk plan 2022 var 105 mnkr budgeterade. I början av året upptog 

kommunen ett nytt lån om 30 mnkr men har senare kunnat amortera 15 mnkr i 

samband med vidareutlåning till bolagen till följd av den goda likviditeten. 

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 

överstigit ränteintäkterna. Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta 

fastställd till 2%. Snitträntan uppgick till 0,98% för år 2022, vilket innebär lägre 

lånekostnader än budgeterat, dock har snitträntan i portföljen ökat under hösten. 

Minskat behov av nya lån påverkade även utfallet. Kommunens ränteintäkter 

från vidareutlåning till bolagen påverkas även av räntans utveckling.  

Under hösten beslutades att avyttra de sista av kommunens kortfristiga 

placeringar, vilket påverkade utfallet i form av en reaförlust med 0,9 mnkr. 

Dessa har tidigare år påverkat resultatet mycket i samband med värdering till 

verkligt marknadsvärde. 

Från och med bokslutet 2021 redovisar kommunen finansiell leasing av hyrda 

lokaler. Effekten av ändrad redovisningsprincip har inte varit känd i samband 
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med budgetarbetet för 2022, men påverkar årets resultat negativt med totalt 1,5 

mnkr för befintliga avtal, 3,4 mnkr utgör en räntekostnad för finansiell leasing.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapportering av utökad finansrapport årsbokslutet 2022 

 

- - - - - 
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2023-§ 111   Dnr: KS.2023.0078 

 

Internkontroll sektor social omsorg mars 2023 

Beskrivning av ärendet 

Internkontrollen för mars 2023 omfattar följande kontrollmoment: 

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2022 

 

Granskning att beslutade lex Sarah- och lex Maria-åtgärder verkställs, helår 

2022 

 

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2022 

    (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende) 

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 2 2022 

 

Kontrollerna visar: 

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 2 2022 

Statistiken för andra halvåret 2022 visar att alla utredningar slutfördes inom fyra 

månader, vilket alltså ger en måluppfyllelse på 100 procent.  

 

Kontrollerna visar:  

Granskning att beslutade lex Sarah- och lex Maria-åtgärder verkställs, helår 

2022 

Under 2022 avslutades 9 lex Sarah-utredningar inom sektor social omsorg. Dessa 

utredningar innehöll totalt 16 beslutade åtgärder. Alla 16 åtgärder är verkställda 

under året. Sektorn hade inga lex Maria-utredningar under 2022. 

 

Kontrollerna visar:  

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 4 2022 

Det är totalt 16 beslut under kvartal 4 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. 

Antalet ej verkställda beslut är lika många som under föregående kvartal. 

 

Följande åtgärder redovisas: 

Inom verksamhetsområdet LSS och socialpsykiatri ökar inflödet av ansökningar 

gällande bostad med särskild service för vuxna, i form av servicebostad. 

Planering pågår för att kunna möta ökningen. Vad gäller korttidsverksamhet har 

tre beslut rapporterats som avbrott. Detta grundar sig på att antalet beviljade 
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dygn om korttidsvistelse inte nyttjas fullt ut av brukaren. Uppföljning görs av 

dessa beslut för att säkerställa att verksamheten möter det faktiska behovet. 

 

Kontrollerna visar:  

Antal bidragshushåll och antal personer i bidragshushållen har i stort sett legat på 

samma nivå under andra halvåret 2022 som under första halvåret, med små 

differenser mellan månaderna. En viss ökning avseende utbetalat belopp av 

ekonomiskt bistånd har skett under andra halvåret 2022. Detta kan bero på de 

högre boendekostnader som drabbat de allra flesta boendeformer i landet, utifrån 

rådande världsläge. 

 

Följande åtgärder redovisas:  

Ett nytt projekt har startat, med benämningen 23 redo 23. Inom projektet anställs 

personer med ekonomiskt bistånd på introduktionsanställningar inom olika 

enheter i kommunen. Coacher har anställts för att stödja deltagarna i deras nya 

arbete och olika utbildningsinsatser ges utifrån individernas behov. Denna 

satsning är ett viktigt verktyg i arbetet med att sänka kommunens utbetalning av 

ekonomiskt bistånd under 2023. 

Det pågående arbetet med att få en större andel av klienterna att ansöka om 

ekonomiskt bistånd digitalt, kommer att frigöra mer tid för handläggarna. Denna 

tid kan läggas på att tillsammans med klinterna hitta snabbare vägar till egen 

försörjning och därmed minskade kostnader för ekonomiskt bistånd. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg 

mars 2023 

 

- - - - - 
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2023-§ 112   Dnr: KS.2023.0305 

 

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS 
och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 4 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska till 

fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 

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

då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. 

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och socialtjänstlagen (SoL) även skyldighet att kvartalsvis rapportera alla 

gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen ska även 

rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från den dag då verkställigheten avbröts. Även delvis ej verkställda 

beslut och om del av verkställighet har avbrutits, ska rapporteras. Om IVO gör 

bedömningen att den enskilde fått vänta oskäligt länge, kan de ansöka hos 

domstol om att kommunen ska få betala en särskild avgift (tidigare kallat vite),  

Kvartal 4 2022 

Det är totalt 16 beslut under kvartal 4 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. 

Antalet ej verkställda beslut är lika många som under föregående kvartal. 

Generellt sett så kan orsaker till ej verkställda beslut handla om att kommunen 

inte lyckas verkställa beslutet eller att en brukare tackar nej till den erbjudna 

bostaden, dagliga verksamheten eller liknande. Brukaren har då kvar sin 

beviljade insats och får ett nytt erbjudande när det är möjligt. I väntan på 

verkställighet kan brukaren ha andra insatser för att tillgodose behoven. Väntan 

på verkställighet fungerar inte som en kö utan det görs alltid en bedömning 

utifrån behov och matchning, när en ny möjlighet till verkställighet uppkommer. 

Orsaken till ej verkställda beslut gällande bostad är lokalbrist. Inflytt är påbörjad 

i två nybyggda gruppbostäder. Inflödet ökar av ansökningar gällande bostad med 

särskild service för vuxna, i form av servicebostad. Planering pågår för att kunna 

möta ökningen. En mindre omstrukturering av befintliga boenden planeras för att 

lösa den nuvarande bristen på servicebostäder. Vad gäller korttidsverksamhet har  
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tre beslut rapporterats som avbrott. Dessa grundar sig på att antalet beviljade 

dygn om korttidsvistelse inte nyttjas fullt ut av brukaren. Uppföljning görs av 

dessa beslut för att säkerställa att verksamheten möter det faktiska behovet. Det 

pågår alltid ett arbete inom de berörda verksamheterna, för att beviljade beslut 

ska kunna verkställas så snart som möjligt.  

 

 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

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

sektor social omsorg kvartal 4 2022 

 

- - - - - 
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2023-§ 113   Dnr: KS.2023.0001 

 

Val till styrelsen för Leader Folkungaland för programperioden 
2023-2027 - val av en ledamot och en ersättare 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för 

Leader Folkungaland för programperioden 2023-2027. 

Folkungaland har som ändamål att initiera och utveckla idéer och projekt i syfte 

att främja, samordna och bedriva lokalt och regionalt utvecklingsarbete i bland 

annat Finspångs kommun. Folkungaland arbetar för att stödja projektidéer som 

skapar förutsättningar för ”det goda livet” på landet och göra det tillgängligt för 

alla. 

På förslag som ledamot är Hugo Andersson (C). 

På förslag som ersättare är Inge Jacobsson (M). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja Hugo Andersson (C) till ledamot i styrelsen för Leader 

Folkungaland för programperioden 2023-2027 

2. Att välja Inge Jacobsson (M) till ersättare i styrelsen för Leader 

Folkungaland för programperioden 2023-2027 

 

- - - - - 
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2023-§ 114   Dnr: KS.2023.0001 

 

Val till regionala folkhälsopolitiska nätverket - val av två 
representanter för verksamhetsåren 2023-2026 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att utse två representanter till det regionala 

folkhälsopolitiska nätverket för verksamhetsåren 2023-2026. 

Det folkhälsopolitiska nätverket samordnas av Region Östergötland och 

Länsstyrelsen Östergötland. Nätverket samlar de östgötska kommunerna, 

regionen och länsstyrelsen för samverkan i folkhälsofrågor, liksom för att 

implementera den nationella folkhälsopolitiken och den nya regionala 

folkhälsostrategin som antogs 2022. 

På förslag som representanter är Mikael Wallin (L) och Ritha Andersson (M). 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att välja Mikael Wallin (L) och Ritha Andersson (M) till representanter i 

det regionala folkhälsopolitiska nätverket för verksamhetsåren 2023-2026 

 

- - - - - 
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2023-§ 115   Dnr: KS.2023.0029 

 

Redovisning, våren 2023, av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade 

Beskrivning av ärendet 

I kommunallagens (2017:725) 5 kap. 35 § står följande: 

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på 

sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

motionen eller medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och 

vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige 

inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller 

medborgarförslaget från vidare handläggning”. 

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, e-förslag 

och medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast sex 

månader efter att ett förslag väckts – det vill säga senast sex månader efter att 

förslaget anmälts till kommunfullmäktige. 

Två gånger per år ska de förslag som inte beretts färdigt redovisas till 

kommunfullmäktige. 

 

Redovisning i kommunfullmäktige 26 april 2023 

I denna redovisning visas de motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte 

beretts färdiga när kommunfullmäktige sammanträder den 26 april 2023. 

Sammanställningen görs inför kommunstyrelsens möte den 22 mars 2023. 

Prognosen ser ut som följande: 

Motioner 

Ingen motion är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt 

sammanträde den 26 april. 

e-förslag 

Fyra e-förslag är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt 

sammanträde den 26 april. 

Medborgarförslag 

Två medborgarförslag är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt 

sammanträde den 26 april. Ett av dessa medborgarförslag är återremitterat efter 

beslut i kommunfullmäktige. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att godkänna redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag 

som inte beretts färdiga inför kommunfullmäktiges sammanträde den 26 

april 2023 

 

- - - - - 
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2023-§ 116   Dnr: KS.2022.1331 

 

Ekonomiskt omställningsstöd 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-13 att anta modell för omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL-18). Utifrån tidigare taget beslut har 

förslag på riktlinjer och rutiner för fortsatt hantering och uppföljning av 

omställningsstöd och pension tagits fram som fastställdes i kommunstyrelsen 

2017-06-19.   

Ny hantering har tagits fram utifrån att beslut redan tagits att detta gäller vilket 

innebär att kommunstyrelsen som pensionsmyndighet istället för att godkänna 

detta får information om att det verkställts för enskild individ.  

Ekonomiskt omställningsstöd  

Kristin Andersson har enligt de antagna reglerna rätt till ekonomiskt 

omställningsstöd i 9 månader för perioden januari-september 2023. 

Förvaltningen meddelar därför kommunens pensionsmyndighet, 

kommunstyrelsen, att ekonomiskt omställningsstöd går ut till Kristin Andersson 

enligt gällande modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL-18). Den totala kostnaden är 256 014 kronor exklusive PO. Kostnaden 

finansieras från budgeterade omställningsmedel, kommungemensamma 

kostnader. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ta informationen till protokollet 

Deltar inte i beslutet 

Kristin Andersson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

- - - - - 
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2023-§ 117   Dnr: KS.2022.0998 

 

Rapportering investeringar 2022-12-31 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 

investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 

tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla 

budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat 

slutdatum. 

Kommunens sektorer följer löpande upp sina investeringsprojekt under året. 

Bland annat görs ekonomiska prognoser i beslutsstödsystemet insight och 

statusrapportering med kommentarer redovisas i stratsys. Förvaltningen 

överlämnar utifrån detta en rapportering av kommunens investeringar vid 

bokslutet 2022, där de större investeringarna kommenteras i stratsysrapporten. 

Vid bokslutet uppgick investeringsbudgeten totalt till 474 mnkr. Av dessa medel 

var 170 mnkr budgeterade för år 2022 i enligt med strategisk plan. Under året har 

beslut tagits om omfördelning av investeringsmedel med totalt 9 mnkr mellan 

vissa investeringsanslag. Detta har skett i samband med att KS och KF beslutat 

om uppstart av projekt ”ombyggnad Hällestadgården” samt av projekt 

”Bergslagsvägen etapp 2” där budgetmedel har funnits i andra 

investeringsanslag. 

Vissa projekt löper under flera år, 304 mnkr avsåg projekt överförda från 

föregående år som ännu inte påbörjats eller färdigställts vid förra årsskiftet. 

Bland dessa återfinns flertalet projekt inom investeringsanslag för 

fastighetsinvesteringar och offentliga miljöer. Inom anslag för exploatering finns 

även ackumulerade medel för kommande exploateringar. 

 

Avslutade investeringar 

Vid bokslutet uppgick årets upparbetade investeringsutgifter för 2022 till 101 

mnkr. Under perioden slutfördes och avslutades flera projekt, de flesta avsåg 

fastighetsinvesteringar såsom reinvesteringar, underhåll samt 

verksamhetsanpassningar. Sektor samhällsbyggnad har även ansvarat för projekt 

personalparkering Högby som kunnat slutföras under våren. Förra hösten 

påbörjades arbetet med centrumutveckling Bergslagsvägen, där budgeterad 

investering uppgick till 14,6 mnkr. Den första etappen har under året kunnat 

avslutas och slutredovisats till KS.  

Löpande under året avslutade sektorerna flera verksamhetsinvesteringar där 

enheterna köpt inventarier eller IT-stöd. Exempelvis har den investering som 

kommunfullmäktige finansierat slutförts med installation av ny digital utrustning 

i sessionssalen som gett möjlighet till bättre digitala möten. År 2022 erhöll sektor 

vård och omsorg investeringsmedel med 4,7 mnkr för trygghetslarm. Sektorn 
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gjorde bedömningen att leasing var ett bättre alternativ, varför projektet 

avslutades utan utfall. 

 

Pågående investeringar  

Vid bokslutet uppgick pågående investeringar som ännu inte hade färdigställts 

till budgeterade 401 mnkr. De flesta investeringsanslag återfanns inom sektor 

samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, 

fastigheter och exploatering. Under året beslutade kommunfullmäktige att anslå 

27 mnkr till Bergslagsvägen etapp 2, varav 7 mnkr omfördelades från anslag 

offentliga miljöer till förfogande. 

Projektet med ny förskola i Lotorp fortgår, här har kommunfullmäktige anslagit 

investeringsmedel med totalt 63,2 mnkr. Under våren beslutade 

kommunstyrelsen om uppstart av ombyggnad Hällestadgården som sedan 

tidigare varit upptaget i beslutad investeringsplan för år 2021 och 2022. Total 

investeringsbudget för projektet uppgår 100,1 mnkr.  Prognosen visar att flera 

stora projekt endast är påbörjade och beräknas fortsätta under nästa år. Som 

exempel kan nämnas kommunens arbete med nya exploateringsområden 

däribland exploatering Nyhem och Butbro. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att godkänna rapportering investeringar 2022-12-31 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 118   Dnr: KS.2023.0215 

 

Årsredovisning 2022 Finspångs kommun 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innehåller förvaltningsberättelse och räkenskaper.  

I årsredovisningen för år 2022 presenteras kommunkoncernen på en 

övergripande nivå enligt lagstiftning. Mer detaljerad redovisning om sektorer, 

bolag, personal och Agenda 2030 sker i separata dokument.  

 

Kommunkoncernen redovisar ett resultat om 74 mnkr. Kommunen redovisar för 

verksamhetsåret 2022 ett resultat på 52 mnkr, vilket är 9 mnkr lägre än 2021. Det 

är en positiv avvikelse mot budget med 16 mnkr. Sektorerna utbildning, social 

omsorg och samhällsbyggnad redovisar ett underskott medan sektorerna vård 

och omsorg och ledningsstab visar överskott. Kommungemensamma medel och 

finansenheten redovisar överskott. Vid avstämning mot balanskravet redovisar 

kommunen ett resultat på 52 mnkr.  

Avstämningen av de fyra Agenda-2030 mål som används för utvärderingen av 

god ekonomisk hushållning är gulmarkerade vilket betyder att resultatet ligger i 

linje med förväntningarna för året. 

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning visar att fyra av de sex målen uppfylls. 

Förslag utifrån resultatet 

Enligt kommunallagen finns det möjlighet att reservera delar av ett positivt 

resultat till en resultatutjämningsreserv. 

Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som 

överstiger två procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning.  

För 2022 är 2% av skatter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning 30 mnkr. Efter avstämning mot balanskravet redovisar kommunen ett 

resultat på 52 mnkr. Till resultatutjämningsreserven föreslås därför att reservera 

22,0 mnkr. Sedan tidigare år finns 38,6 mnkr i reserven. 
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I samband med årsredovisningen 2021 beslutades att under eget kapital reservera 

medel för:  

• personaluppskattning på grund av covid-19 med för julgåva (med 200 

kr/anställd) med 0,6mnkr 

• personaluppskattning på grund av covid-19 med trivselaktivitet kulturhuset 

(med 250 kr/anställd) med 0,7mnkr. 

• personaluppskattning på grund av covid-19 med trivselaktivitet på enheten 

(med 100kr/anställd) med 0,3mnkr. 

• satsning på feriejobb för gymnasieelever inom verksamheter med 

helgverksamheter med 0,5mnkr. 

Av ovanstående markeringar finns det följande medel kvar som ej utnyttjats: 

• personaluppskattning på grund av covid-19 med trivselaktivitet kulturhuset 

(med 250 kr/anställd). Ej utnyttjade medel 48 800 kronor. 

• personaluppskattning på grund av covid-19 med trivselaktivitet på enheten 

(med 100kr/anställd). Ej utnyttjade medel 120 000 kronor. 

• satsning på feriejobb för gymnasieelever inom verksamheter med 

helgverksamheter. Ej utnyttjade medel 476 000 kronor. 

De kvarstående medlen som ej utnyttjats föreslås återföras till eget kapital. 

Förslag till beslut är ändrat i förhållande till tidigare utskickat tjänsteutlåtande, 

enligt önskemål från kommunrevisionen.  

Förvaltningens förslag till beslut till nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att reservera 22,0 mnkr till resultatutjämningsreserven. 

2. Att godkänna Årsredovisningen 2022 under förutsättning att att-sats 1 

bifalles. 

3. Att godkänna uppföljningen av målen i Agenda-2030. 

4. Att ta sektorernas verksamhetsberättelser till protokollet. 

5. Att ta bolagens sammanfattning av verksamhet och ekonomi till protokollet. 

6. Att ta den detaljerade personalredovisningen till protokollet. 

7. Att återföra markerade medel för personaluppskattning på grund av covid-19 

med trivselaktivitet kulturhuset med 48 800 kronor till eget kapital. 

8. Att återföra markerade medel för personaluppskattning på grund av covid-19 

med trivselaktivitet på enheten med 120 000 kronor till eget kapital. 

9. Att återföra markerade medel för satsning på feriejobb för gymnasieelever 

inom verksamheter med helgverksamheter med 476 000 kronor till eget 

kapital. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 119   Dnr: KS.2023.0196 

 

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitaliseringsmedel inköp 
av välfärdsteknik 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Utifrån befolkningsförändringen med fler äldre och färre i arbetsför ålder är 

kompetensförsörjningen en av vård och omsorgs viktigaste och mest prioriterade 

frågor. En strategi för att klara av kompetensförsörjningsutmaningen är att nyttja 

tekniken. Vård och omsorg har därför tagit fram en digital strategi med visionen 

”Digital först och fysiskt där det behövs”. I den digitala strategin är 

målsättningen för 2023 bland annat att införa mer digitala aktiviteter och 

välfärdsteknik i vård och omsorgs verksamheter. Med hjälp av digitala aktiviteter 

och välfärdsteknik kan tid frigöras för medarbetare samtidigt som det också kan 

bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för den enskilda 

brukaren.  

Vård och omsorg har sedan tidigare köpt in och implementerat välfärdsteknik i 

form av aktivitetskuddar, digitala husdjur och VR-glasögon vilka gett goda 

resultat på både individnivå och ur ett organisatoriskt perspektiv. För att fortsätta 

nyttja tekniken och närma oss visionen i den digitala strategin och därmed bidra 

till att klara kompetensutmaningen önskar vård och omsorg köpa in ytterligare 

välfärdsteknik. 

 

Upplägg 

Två av våra särskilda boenden önskar arbeta med en tovertafel. En Tovertafel är 

ett spel som med hjälp av en projektor skapar bilder med ljus och ljud som 

reagerar på spelarnas rörelser. De olika spelen stimulerar tanken, kroppen och 

samspelet med andra människor. Den tovertafel som är aktuell är speciellt 

utvecklad för brukare med demensdiagnos.  

Finspångs kommuns korttidsavdelning önskar arbeta med en Joyvest. En joyvest 

är en väst med sensorer som aktiverar musik vid rörelse. Joyvesten kan användas 

som en åtgärd vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens eller som 

en meningsfull aktivitet för rörelse.  

På ett demensboende har en interaktiv kudde som skapar sensorisk stimulering 

införskaffats (inmukudde). Inmukudden har redan givit positiva effekter för de 

individer som provat den. Goda exempel är att omvårdnadsmoment som tidigare 

inte varit möjliga att genomföra har kunnat genomföras på ett för brukaren lugnt 
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och behagligt sätt samt att kudden har fungerat som en omvårdnadsåtgärd vid 

oro i stället för lugnande läkemedel. 

Sektor vård och omsorg önskar nu köpa in ytterligare inmukuddar till samtliga 

särskilda boenden.  

Alla välfärdstekniska produkter implementeras av respektive enhetschef i dialog 

med samtliga berörda så som medarbetare, brukare och närstående.  

 

Ansökan 

Sektor vård och omsorg ansöker om 254 000 kronor i utvecklingsmedel för 

inköp av välfärdsteknik 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 287 000 kronor. 

Vid beviljande av ovan sökta summa (254 000 kronor) finns 1 033 000 kronor 

kvar. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för inköp av 

välfärdsteknik under år 2023 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 254 000 kronor 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 120   Dnr: KS.2023.0189 

 

Övertagande av fiberinfrastruktur Finspångs Stadsnät Finet AB 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs Stadsnät Finet AB har inkommit med en skrivelse där styrelse och VD 

föreslår att den fiberinfrastruktur som idag ägs av Finspångs kommun (NFK-

fibern och Motala-Hällestad fibern) ingår i ett köp/byte mot det kommunala 

verksamhetsnätet med aktiv utrustning. 

Kommunstyrelsen har 2020-12-09 § 445 godkänt ett övertagande av IT-

infrastruktur från Finet. Detta i sin tur har sin grund i en förändring av Finets 

ägardirektiv 2020-05-13 då uppdraget att vara kommunens leverantör av IT-

infrastruktur togs bort ur direktivet. 

Finspångs kommun äger idag ovan nämnd fiberinfrastruktur vilket har sin grund 

i att Finet inte kunde erhålla de bidrag som var aktuella när investeringen 

gjordes. Finet har under åren betalat en hyra till kommunen för att nyttja 

fiberinfrastrukturen. Det finns idag ingen anledning att kommunen ska äga 

fiberinfrastruktur. 

Det arbete som nu pågår ligger i linje med gällande ägardirektiv och har till syfte 

att klargöra gränsdragningen mellan kommunens IT-miljö och det ansvar Finet 

har för IT-infrastruktur. 

Finet och kommunen har anlitat konsult för att göra en juridisk utredning vilken 

nu är klar. Utredningen omfattar prissättning av anläggningstillgångarna, 

skattemässiga konsekvenser samt upphandlingsmässiga förutsättningar. 

 

Prissättning av anläggningstillgångarna 

Anläggningstillgångarna som i dagsläget ägs av Finspångs kommun har åsatts ett 

värde om ca 1,6 mnkr per den 30 september utifrån bokfört värde. 

Anläggningstillgångarna som i dagsläget ägs av Finet har åsatts en prissättning 

om ca 1,3 mnkr per den 30 september utifrån bokfört värde. 

Differensen mellan restvärde på de tillgångar som ägs av kommunen respektive 

Finet uppgår till ca 0,3 mnkr. 

Värdet på tillgångar kommer att uppdateras till bokfört restvärde vid 

försäljningstidpunkten. 

 

Upphandlingsmässiga förutsättningar 

I utredningen bedöms att överlåtelserna mellan Finspångs kommun och Finet 

inte utlöser någon upphandlingsplikt. 
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Skattemässiga konsekvenser - inkomstskatt 

Affären får inte skattemässiga konsekvenser för Finspångs kommun. 

 

Skattemässiga konsekvenser - moms 

Transaktionen som sker från Finspångs kommun till Finet utgör momsfri 

fastighetsförsäljning. Kommunen bör ställa ut ett jämkningsintyg till Finet för att 

säkerställa rätten till momsavdrag. 

Transaktionen från Finet till kommunen utgör överlåtelse av hel 

verksamhetsgren och beskattas därför inte för moms eftersom köparen avser att 

driva verksamhetens vidare på samma sätt som säljaren. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att sälja den fiberinfrastruktur som idag ägs av Finspångs kommun 

(NFK-fibern och Motala-Hällestad fibern) till Finspångs Stadsnät Finet 

AB till bokfört värde  

2. Att köpa det kommunala verksamhetsnätet med aktiv utrustning som idag 

ägs av Finspångs Stadsnät Finet AB till bokfört värde hos bolaget 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 121   Dnr: KS.2023.0192 

 

Utreda möjlighet att använda stationshuset för kommunens 
verksamheter 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen (KS.2022.0714) fattade följande beslut den 7 december 2022: 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet att använda 

stationshuset utifrån det samlade lokalbehovet för kommunens 

verksamheter 

 

2. Att förvaltningen återkommer med rapport om förslag för användning av 

stationshuset och en uppskattad kostnad 

 

Förvaltningen har utrett möjligheten att använda stationshuset för kommunala 

verksamheter.  

Utredningen har utgått från beslutet att se över det samlade lokalbehovet för 

kommunens verksamheter. 

 

Lokalperspektivet 

Förvaltningen har genom fastighetsavdelningens försorg genomfört en 

genomlysning av kommunens samlade lokalinnehav och matchat dem mot de 

idag kända vakanserna. Förvaltningens slutsats är att de lokaler som idag har 

hyresvakanser inte svarar upp mot de av sektorerna uppställda krav.  

Generellt kan konstateras att idag endast Basvägens förskola och Stationshuset 

står helt tomställda. I övrigt är det endast mindre ytor i ett antal fastigheter 

vakans satta. Endast ett fåtal överstiger 100 kvm. 

De idag kända behoven härrör sig till kontors och verksamhetslokaler inom 

kommunal kärnverksamhet. Här ska framhållas att flera utredningar idag sker 

utifrån kända verksamhetsbehov. I samtliga fall matchas dessa mot kända 

lokalvakanser.    

Basvägens förskola är en före detta förskola med öppna ytor som lämpar sig mot 

verksamheter med större grupper.  

Stationshuset lämpar sig för verksamhet som har publika inslag och önskar 

traditionella kontorsplatser. 

Förvaltningens förslag är att Stationshuset projekteras för nya lokaler åt 

ungdomshälsan och vuxenenheten. 

Utdrag ur tjänsteskrivelse KS.2022 0714: 
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Sektor Social omsorg har behov av nya lokaler till Ungdomshälsan och 

vuxenenheten. Det finns upplevda arbetsmiljöproblem i nuvarande lokaler. 

Personal upplever hälsobesvär av att vistas där. Detta tillsammans med 

lokalernas beskaffenhet gör att lokalerna inte är optimala att bedriva verksamhet 

i. Stationshuset bedöms vara ett mer lämpligt alternativ för Ungdomshälsan då 

placeringen är central utifrån högstadie- och gymnasieskolorna. Byggnaden 

ligger i direkt anslutning till kommunens knutpunkt för busstrafik. Sektorn har 

även behov av lokaler för annan verksamhet och kontor. Det finns just nu inga 

andra lediga lokaler centralt som passar ändamålet. 

Förslaget att lägga Ungdomshälsan i stationshuset ligger väl i linje med 

nuvarande detaljplan och inriktning för området. 

 

Stationshuset och dess renovering och verksamhetsanpassning 

Stationshuset är en byggnad med ett ursprung från 1874. Byggnaden är klassad 

med ett högt kulturhistoriskt värde och har med gällande plan märkts med litet 

(q). Det är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan. Innebörden är 

således att byggnaden är särskilt kulturhistorisk värdefull och dess exteriöra 

utseende inte får förvanskas. 

Nuvarande detaljplan anger centrumändamål och förvaltningen jobbar för att 

verksamheten i huset bör harmonisera med verksamheten på Bildningen. Enligt 

boverkets tolkning av centrumändamål (C centrum) menas all sådan verksamhet 

som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. 

Den verksamheten som förvaltningen här önskar pröva ligger väl i linje med 

tidigare idéer och bedöms kunna inordnas inom gällande plan. 

Vid tekniska utredningar av byggnaden så bedömer man att byggnaden kräver en 

totalrenovering. Dessutom behöver byggnaden genomgå en 

tillgänglighetsanpassning. Bedömningen är att en renovering överstiger kalkyler 

för en normal totalrenovering. Världsläget är en ytterligare faktor som måste 

anges vid en kostnadsbedömning. Förvaltningen har konsulterat fackkunskap 

som bedömer ombyggnads- och verksamhetsanpassning till 35 000 kr/kvm. 

Byggnaden har idag en bruttototalarea om 730 kvm. //Slut utdrag KS.2022 0714. 

Förvaltningen ser positivt på att stationshuset kommer till användning och att 

sektor social omsorg får tillgång till ändamålsenliga lokaler. Projektet innebär att 

kommunen växlar extern förhyrning mot egen lokal. Sektor Social omsorg 

lämnar extern förhyrning vilken motsvarar en hyra om ca. 570 tkr /år till förmån 

för Stationshuset. Strategiskt innebär det minskade tomställda lokaler. 

 

Ekonomi 

Refererande till tidigare utredningar kan det konstateras att byggnaden kräver en 

omfattande renovering. 
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En kostnadsberäkning av en total renovering är komplicerad och bör enligt 

expertis inom området i princip likställas med nyproduktion. Renovering av 

gamla byggnader innebär oförutsägbara risker. För att minimera risken bör man 

räkna med en högre riskpeng än en normal renovering. Byggnaden har byggts 

om under olika tidsepoker och vid tidigare utredningar kan man konstatera att 

ritningsmaterialet i stora stycken är alltför bristfällig.  

 

En beräknad kalkyl för renoveringen ger en ombyggnadskostnad om: 

730 kvm x 35 000 kr =  25 550 000 kr  

+30% i riskpott.  7 665 000 kr  

------------------- 

33 215 000 kr 

Fastighetens kapitaltjänst och driftkostnader. 

Ingående kapitalkostnader:  166 tkr/år 

Driftkostnad:   178 tkr/år 

 

Beräknad Hyra för fastigheten efter renovering: 33 årig avskrivning 2,5 % ger en 

kapitalkostnad om 1 146 tkr per år. Drift och ingående kapital tjänst 344 tkr/år. 

Detta ger en årshyra om 1 490 tkr. Vid maximalt utnyttjad riskreserv en årshyra 

om 1 834 tkr. Nettoeffekten efter lämnad extern förhyrning beräknas bli 920 tkr.  

Per år 2041 - 2512 kr/kvm 

Beräkningarna utgår från erfarenhetsbedömningar. Avskrivningar bestäms 

genom komponentavskrivning av respektive komponents livslängd. Internräntan 

ska beakta en kostnad för att binda kapital i anläggningstillgångar i 

kommunernas driftbudgetar. Detta innebär att avskrivningen kan vara både 

kortare och längre än ovanstående redovisning. 

 

Tidplan 

 

 

 

Påverkan på befintliga beslut 

Då tidigare tjänsteskrivelse har prövats mot kända lokalbehov så har tidplan 

uppdaterats enligt ovan. Detta medför att endast 2 500 tkr av investeringsmedlen 
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av de 12 625 tkr för 2023 behöver användas och att resterande investeringsmedel 

kan förflyttas till budgetåren 2024 och 2025. Utöver de 25 629 tkr (inkl. 

konstpott) behöver projektet inrymma en utökning för osäkerhetsreserv om 

7 556 tkr. 

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Förvaltningen får i uppdrag att omställa stationshuset för 

Ungdomshälsan och ytterligare användningsområden inom sektor Social 

omsorg 

2. Att avsätta 2,5 mkr av beslutade investeringsmedel för projektering och 

förberedelser inför byggnation under 2023 

3. Att sammantaget avsätta i investeringsbudget för fastighet 33 215 000 kr 

till projekt Stationshuset för att genomföra projektet med inkluderad 

riskreserv 

4. Att resterande projektmedel fördelas på åren 2024 och 2025 i samband 

med framtagande av strategisk plan för budgetåret 2024 

5. Att hyran för Stationshuset finansieras av sektor Social omsorg under 

minst 10 år. 

 

 

Yrkanden 

Inge Jacobsson (M) yrkar att ärendet beslutas på dagens sammanträde, och yrkar 

även avslag till förvaltningens förslag till beslut. 

Torgny Maurer och Pia Bågenholm (båda SD), Per-Olov Strandberg (M) och 

Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande. 

Mats Annerfeldt (S) yrkar att ärendet ska beslutas på kommunstyrelsens 

nästkommande sammanträde. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först Inge Jacobssons (M) yrkande på bifall eller avslag och 

finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan sitt eget yrkande på bifall eller avslag och finner att 

kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

 

 



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 37 (51)  

Sammanträdesdatum  

2023-03-22  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

Protokollsanteckning 

Kristin Andersson (KD) samtycker med Inge Jacobssons (M) yrkande. 

 

Reservationer 

Inge Jacobsson och Per-Olov Strandberg (båda M), Torgny Maurer och Pia 

Bågenholm (båda SD), samt Lise-Lott Öhr (V) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande. 

 

- - - - - 
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2023-§ 122   Dnr: KS.2023.0028 

 

Yttrande över dialogversion Rumslig strategi 

Beskrivning av ärendet 

Finspångs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Dialogversion 

Rumslig strategi för Östergötland (RÖ 2022/10319). 

 

Under remisstiden har Region Östergötland bjudit in till dialogmöte med flera 

kommuner samtidigt samt informationsmöten om tematiska kartlager. Finspångs 

kommun har haft representation vid samtliga möjliga tillfällen. 

 

Enligt Region Östergötland är den rumsliga strategin en del av 

utvecklingsstrategin för Östergötland (RUS) och preciserar den rumsliga 

inriktningen genom att ge en fördjupad bild av hur Östergötland fungerar och bör 

knytas samman. I samband med revidering och aktualisering av 

utvecklingsstrategi för Östergötland kommer rumslig strategi att inarbetas i 

utvecklingsstrategin. 

 

”Mål 

En rumslig strategi för Östergötland med en väl avvägd rumslig 

inriktning för Östergötland (strukturbild) som anger en tydlig 

prioritering av olika platsers funktioner och relationer.” 

(Finspångs kommuns fetning av texten i citatet) 

 

 

Generellt upplevs den rumsliga strategin ge en tydlig bild av Region 

Östergötlands bild av kommande struktur, prioritering och de fysiska sambanden 

inom och utanför Östergötland.  

 

Då den rumsliga strategin ska arbetas in i utvecklingsstrategin och även har som 

mål att tydligt prioritera platsers funktioner uppfattas det som att strategin 

kommer få stor påverkan på alla kommande styrande dokument i Region 

Östergötlands regi. Den kommer få stor påverkan på regionens syn på 

kommunernas planering och det uppfattats som att den kommer påverka 

prioriteringarna för kollektivtrafik (RTP och trafikutredningar), investeringar i 

vägar (LTP), bredband, landsbygder (Serviceprogram) och vårdinrättningar 

(vårdcentraler och andra funktioner) med mera.   

 

Finspångs kommun står i stort bakom de föreslagna övergripande principerna 

och den nulägesbeskrivning som framkommer. Dock finns flertalet frågetecken 

kring Regionen Östergötlands målbilder och hur dessa förhåller sig till den 

kommunala översiktsplaneringen. 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att sända Yttrande avseende Rumslig strategi för Östergötland enligt 

bilaga till Region Östergötland. 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 123   Dnr: KS.2022.1036 

 

Försäljning av fastigheten Rejmyre 1:108 

Beskrivning av ärendet 

Viktor Söderberg (VD för Reijmyre Glasbruk AB) har i skrivelse till Finspångs 

kommun (2022-09-29) inkommit med ett önskemål om att förvärva fastigheten 

Rejmyre 1:108 (Reijmyre glasbruk) från Finspångs kommun. Budet från 

Söderberg är på en krona.  

Söderberg har också lagt ett bud på fastigheterna Rejmyre 1:417 samt 1:419 

(Rejmyre hantverksby) som ägs av Finspångs förvaltnings och industrihus AB 

(FFIA) med en krona per fastighet. FFIA har sedan tidigare ett uppdrag om att 

avyttra sitt fastighetsägande så en försäljning ligger i linje med uppdraget och 

bolagets framtida roll.  

Budet ska förstås som ett bud på samtliga tre fastigheter och villkorar därmed att 

en försäljning inkluderar Rejmyre 1:108, Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 1:419. 

Genom att fastigheterna har olika ägare med olika beslutande församlingar så har 

förvaltningen valt att koordinera processen med först ett beslut i moderbolaget 

som villkorar ett beslut i Kommunfullmäktige.    

FFIA har i styrelsebeslut 2022-12-13 tagit följande beslut: 

1. Att sälja fastigheterna Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 1:419 till Viktor 

Söderberg för en krona per fastighet.  

2. Att villkora försäljningen av fastigheterna Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 

1:419 mot att Finspångs kommuns fullmäktige tar samma beslut och även 

säljer Rejmyre 1:108 (Reijmyre glasbruk) till Viktor Söderberg. 

3. Att villkora försäljningen av fastigheterna Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 

1:419 mot att Finspångs kommunfullmäktige tar beslutet att åta sig 

kostnaderna för sanering av fastigheterna Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 

1:419. 

Finspångs kommun köpte Rejmyre 1:108 (Rejmyre Glasbruk) 2015 och åtog sig 

i samma beslut att stå för kostnaderna för miljösanering inom fastigheten (Ks § 

338 Dnr 2015.0562.252). Sedan det beslutet har Finspångs kommun varit 

fastighetsägare och Rejmyre glasbruk hyresgäst.  

Vid ett beslut om försäljning gäller fortfarande att Finspångs kommun bär 

ansvaret för miljösanering inom fastigheten i linje med tidigare beslut om detta 

inte upphävs. Mer om detta under rubriken Föroreningar på fastigheten. 

Fastighetens status och ekonomi 

Fastigheten Rejmyre 1:108 är en fastighet i stort behov av underhåll och framtida 

investeringar. 
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Fastigheten Rejmyre 1:108 gör årligen ett negativt resultat om ca -600 tkr vilket 

det finns budgettäckning för. I dagsläget finns en årlig hyresintäkt om 200 tkr per 

år. Fastighetens bruttokostnader beräknas årligen till ca 1 300 tkr. Av dessa 

vidarefaktureras värme till FFIA för 500 tkr. Av de resterande kostnaderna om 

800 tkr är 550 tkr internt schablonfördelade kostnader för administration och 

egen driftpersonal med omkostnader. Den verkliga interna kostnaden för 

fastigheten är inte beräknad på detaljnivå.  

Det finns en stor upparbetad underhållsskuld som behöver hanteras i närtid om 

fastigheten skulle behållas i kommunens ägo. Energiproblematik, takbeläggning 

och rasrisk är några områden som lyfts från fastighetsförvaltare och det behövs 

stora investeringar för att åtgärda brister och underhåll i fastigheten, vilket skulle 

kräva en ökad arbetsinsats samt innebära ökade kapitalkostnader. 

Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 1 089 tkr. Vid en försäljnings 

skulle detta innebära en realisationsförlust med lika stort belopp.  

Det finns en avsättning för förorenad mark som för närvarande uppgår till 4,200 

tkr.   

Årliga intäkter och 

kostnader 

Belopp 

Hyresintäkt 200 tkr 

Vidarefakturering värme 

FFIA 

500tkr 

Driftkostnader (inkl. värme) - 700 tkr 

Internt fördelade 

omkostnader (administration 

& driftpersonal) 

- 550 tkr 

Kapitalkostnader - 50 tkr 

Resultat - 600 tkr 

En eventuell försäljning skulle medföra att ca 6 000 kvm att förvalta försvinner 

från fastighetsavdelningen vilket innebär att resurser minskas alternativt 

omfördelas i motsvarande mån.  

Föroreningar på fastigheterna  

Föroreningssituationen på området (samtliga fastigheter) är omfattande. 

Föroreningarna härstammar från glasbruksområdet och föroreningarnas faktiska 

utbredning är oklar och är för tillfället i utredande fas. Det har genomförts en 
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förstudie för glasbruksområdet, avslutades 2019, och ytterligare en förstudie för 

området nedströms glasbruksområdet, avslutas våren 2023.  

Dessa två förstudier behövs för att kunna avgränsa en nödvändig huvudstudie för 

området. Huvudstudien kommer kunna peka ut och kostnads bedöma möjliga 

åtgärdsalternativ för hela området. En huvudstudie är i dagsläget inte påbörjad i 

och med att resultat från sista förstudien inväntas, men den beräknas ta mellan 2–

3 år att färdigställa från att beställning av uppdrag genomförs.  

För- och huvudstudier av förorenade områden genomförs vanligtvis av 

verksamhetsutövare, men med anledning av beslut fattat i kommunstyrelsen 

2015 har Finspångs kommun tagit beslut att frivilligt åta sig processerna kring 

och kostnaderna för föroreningssituationen och således åtagit sig att genomföra 

för- och huvudstudier. I beslut som fattades 2015 har Finspångs kommun även 

åtagit sig att ta på sig kostnaderna för att genomföra saneringen.  

När en fastighet med kända föroreningar ska säljas följer normalt sett 

föroreningsansvaret fastighetsägaren, så länge en verksamhetsutövare inte finns 

på plats. I detta fall finns en verksamhetsutövare på plats men i samband med 

beslutet 2015 så åtar sig Finspångs kommun hela ansvaret.  Enligt förslag till 

beslut kommer Finspångs kommun inte längre vara fastighetsägare, men för att 

försäljningen ska gå igenom kommer verksamhetsutövare tillika tänkt ny 

fastighetsägare villkora att Finspångs kommun står för framtida 

saneringskostnader likt beslutet i kommunstyrelsen 2015.  

Saneringskostnaderna är i dagsläget inte kostnadsuppskattade och att villkora 

detta gör att ansvaret verksamhetsutövaren har för föroreningarna alltid kommer 

att tillskrivas Finspångs kommun i stället.  

En konsekvens som kan bli av att Finspångs kommun säljer fastigheten till ett 

lågt pris är att de kan påverka möjligheter för att söka stadsbidrag för 

genomförande av sanering av området. Detta med anledning av att statsbidrag 

aldrig ersätter mellanskillnad kring fastighetens marknadsvärde och det sanerade 

värdet. Allt detta enligt ny och relativt oprövad lagstiftning. Värdeutvecklingen 

är dock enligt förvaltningen inte särskilt stor utifrån fastighetens placering.  

Platsens utveckling 

Rejmyre är som plats kommunens viktigaste besöksmål. Platsen är unik och 

samlar historisk och nutida design tillsammans med många kulturutövare. 

Potentialen i   utvecklingen av Rejmyre som destination är väldigt stor. Rejmyre 

glasbruk är det naturliga navet i utvecklingen av platsen. En eventuell försäljning 

av fastigheterna ska inte förändra Finspångs kommuns dedikation i att fortsätta 

utveckla av platsen.  

Kommunen ska fortsatt arbeta strategiskt för att utveckla verksamheten på 

platsen tillsammans med verksamheterna och vara närvarande genom att ha egen 

verksamhet på platsen likt idag då kommunen förhyr tre ytor för bibliotek, 

turistbyrå samt Engelska magasinet (kulturyta för bland annat utställningar). 
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att sälja fastigheten Rejmyre 1:108 (Reijmyre glasbruk) till Viktor 

Söderberg för en krona 

2. Att följa Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA)s beslut och 

sälja fastigheten Rejmyre 1:417 samt Rejmyre 1:419 till Söderberg för en 

krona/fastighet 

3. Att följa Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA)s beslut och 

åta sig kostnaderna för sanering av fastigheterna Rejmyre 1:417 samt 

Rejmyre 1:419 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

 

- - - - - 
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2023-§ 124 
 

Informationsärenden 

Följande ärende rapporteras till kommunstyrelsen: 

a) Kommunstyrelsens roll som utbildningsnämnd 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationsärendet till protokollet 

 

- - - - - 
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2023-§ 125 
 

Delgivningar 

Beskrivning av ärendet 

Följande handlingar delges kommunstyrelsen: 

1. Cirkulär 23:08, SKR, Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom 

den kommunala musik/kulturskolan för kalenderåret 2023 

2. Protokoll från Central samverkan (CESAM), 22 februari 2023 

3. Månadsrapport, Finspång kommun – Samförvaltade stiftelser, januari 

2023 

4. Månadsrapport, Finspång kommun – Samförvaltade stiftelser, december 

2022 

5. Månadsrapport, Finspång kommun – Samförvaltade stiftelser, november 

2022 

6. Protokoll från Arbetsgivardelegationen, 14 februari 2023 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att ta delgivningarna till protokollet 

 

- - - - - 
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2023-§ 126 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att 

besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av 

kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts 

kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet.  

Dessa beslut redovisas för detta möte: 

 

 Avtal mellan Finspångs kommun och Örebro kommun 

om interkommunal ersättning och ersättning för 

elevassistent (V.M) Dnr KS.2022.1137 

  

 

 Omsättning av lån i internbanken 100 mnkr 2023-02-22 

Dnr KS.2023.0187 

  

 

 Delegationsbeslut - Konsertserie - Örnvägen Dnr 

KS.2023.0057 

  

 

 Investeringsmedgivande IT Infrastruktur Accesspunkter 

inklusive switchar Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande Utökning av back-up server 

inklusive offlinebackupplöning Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande Nytt klippverktyg för pedaler 

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande tvättmaskiner  

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande Inköp utbyte av köksutrustning 

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande åkbar kombimaskin  

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande Ny kompressor till rökskydd 

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande nya sängar till 

logementutrymmen Dnr KS.2023.0002 
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 Investeringsmedgivande Terräng motorcykel  

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Investeringsmedgivande ökad elkraft till fastigheten för 

fordon Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Byggetablering Arbetsbod Container - Lotorp - 

Finspångs Tekniska 22 fen - 31 okt Dnr KS.2023.0007 

  

 

 Prideparad och festival 2023-09-02 Dnr KS.2023.0007   

 

 Yttrande till Länsstyrelsen gällande Motordag i Igelfors, 

Finspångs kommun den 20 maj 2023 Dnr KS.2023.0007 

  

 

 Yttrande gällande Valborgsfirande Regnavägen- 

mittemot idrottsplatsen Tomtavallen, Finspång 2023  

Dnr KS.2023.0007 

  

 

 Svenskt Mästerskap i Mountainbike-Orientering 5 maj 

Dnr KS.2023.0007 

  

 

 Ny fullmaktshavare med rätt att godkänna och skicka 

betalningar Dnr KS.2017.0297 

  

 

 Ändring av attesträtt sektor utbildning  

Dnr KS.2023.0175 

  

 

 Ändring av attesträtt 2023 sektor social omsorg  

Dnr KS.2023.0176 

  

 

 Ändring av attesträtt sektor SO, nytt ansvar 2023  

Dnr KS.2023.0176 

  

 

 Nordic International school beslut bidragsbelopp 

friskolor 2023 Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Prolympia beslut bidragsbelopp friskolor 2023 

 Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Lärande beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 
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 Kunskapsskolan beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Jensen Education beslut bidragsbelopp friskolor 2023 

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Rudolf Steinerskolan beslut bidragsbelopp friskolor 2023 

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Skattkammarön beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Engelska skolan beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Mora Park beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Vittraskolorna beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Ljusfalls friskola beslut bidragsbelopp friskolor 2023 

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Äppelblomman beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Liljan beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Vånga föräldrakooperativ beslut bidragsbelopp friskolor 

2023 Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Gården beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Virvelvinden beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Fröhuset beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Skorpan beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 
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 Sjövik beslut bidragsbelopp friskolor 2023 

 Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Tryggis beslut bidragsbelopp friskolor 2023  

Dnr KS.2023.0213 

  

 

 Förändring av verksamhet – gruppbostad LSS   

Dnr KS.2023.0234 

  

 

 Ändring av attesträtt enligt delegationsordningen, vård- 

och omsorg 2023 Dnr KS.2023.0177 

  

 

 Ändring av attesträtt enligt delegationsordningen, vård- 

och omsorg 2023 Dnr KS.2023.0177 

  

 

 Delegationsbeslut för fastställande av läsårstider 

2023/2024 Dnr KS.2022.0669 

  

 

 Tecknade kollektivavtal samverkan och arbetsmiljö  

Dnr KS.2023.0278 

  

 

 Fullmakt att företräda Finspångs kommun vid 

Förvaltningsrätten i Linköping gällande mål nr 1367-23, 

laglighetsprövning enligt kommunallagen  

Dnr KS.2023.0239 

  

 

 Förändrad organisation ledningsstaben - 

Överförmyndarverksamheten  Dnr KS.2023.0287 

  

 

 Tvartorpsvägen 27 Finet 230501-241231 GT 

Tvartorpsvägen 27 Finet Karta Rejmyre+1.131 (1)  

Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Parkvägen FT 230222-230303 GT 

Parkvägen FT 230222-230303 TA Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Torgvägen FT 230220-231031 GT 

Torgvägen FT 230220-231031 TA Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Rejmyre Vattentorn (ny mast) Finet (Brorssons 

Entreprenad AB) 230301-230630 GT Dnr KS.2023.0006 
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 Skäggebyvägen pumpstation Finet (Brorssons 

Entreprenad AB) 230228-230630 GT Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Norrköpingsvägen 96 Vernum Maskin (Vattenfall 

borttagning av elskåp) 230303-230303 TA 

TA- 

Plan+Vattenfall+Finspångsvägen,+Borttagning+elskåp 

(1) Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Villavägen 15 FT 230403-230512 GT 

Villavägen 15 FT 230403-230512 TA  

Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Nanolfsvägen Finet (Brorssons Entreprenad AB) 

230306-230630 GT 

Nanolfsvägen Karta (24) Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Norra Storängsvägen FT 230303-230304 GT+TA  

Dnr KS.2023.0006 

  

 

 Tillförordnad HR-chef 2023-02-20 -- 2023-02-23  

Dnr KS.2022.1334 

  

 

 Tecknade kollektivavtal till och med 2023-02-27  

Dnr KS.2023.0278 

  

 

 Statlig medfinansiering för investeringar i 

kollektivtrafikanläggningar och för förbättrad 

trafiksäkerhet och miljö på kommunalt vägnät 2024  

Dnr KS.2022.1037 

  

 

 Investeringsmedgivande inventarier Björke   

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Ändring av attesträtter LS Dnr KS.2023.0178   

 

 Investeringsmedgivande Förskoleområde A 2023  

Dnr KS.2023.0002 

  

 

 Fastställande av internbudget Ledningsstaben 2023  

Dnr KS.2023.0252 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av 

delegation till protokollet 

 

- - - - - 
 


