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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport april 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under april månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för april 2019. Den
genomsnittliga räntan är oförändrad och uppgår till 1,82%. Inga förändringar har
skett i övrigt i portföljen.
Internbanken har krediter om 536 mkr med rörlig ränta av totalt 1 037 mdr i
internbanken. Kommunen har under förra året erhållit minusränta på flera lån
men nu har räntorna börjat att stiga vilket påverkat snitträntan under första
tertialet. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika
löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.

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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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.
Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste
april fanns inga fasta lån med ränteförfall inom 1 år. Högst 50% av totala
skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%, vilket
ligger inom angivet intervall.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av april uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 26%.
Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den
närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken
förfalla till betalning). Under maj förfaller ett lån till rörlig ränta hos
Kommuninvest som kommunen räknar med att förnya.
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden är måttet 2,96 år.
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Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör
vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av april uppgår värdet till 3,07 år.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2019-04-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 19% varav 19% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 3,07 år.
Genomsnittlig ränta är 1,82%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 26%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,96 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal
Total skuld (SEK)
Genomsnittlig ränta (30/360 år)
Genomsnittlig räntebindning
Ränteförfall inom 1 år
Andel exponerad för rörlig ränta
Genomsnittlig kapitalbindningstid
Kapitalbindningstid < 1 år

2019-04-30
1 036 600 000
1,82%
3,07 år
18,8%
18,8%
2,96 år
25,7%

2018-12-31
1 037 100 000
1,82%
2,39 år
40,1%
18,8%
2,33 år
39,7%

2017-12-31
1 042 100 000
1,95%
3 år
23,0%
18,7%
2,35 år
23,5%

2016-12-31
992 500 000
2,21%
3.07 år
27,2%
19,6%
2.11 år
30,2%

2015-12-31
992 500 000
2,23%
3.94 år
19,6%
12,5%
2.29 år
19,2%

2014-12-31
947 000 000
3,09%
3.01 år
28,0%
13,1%
2.26 år
25,4%

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%

8

SEB Skuldförvaltarrapporten
Räntebindning
50%

500

45%
40%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

400

35%
30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
0

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

100 000 000 216 000 000 180 000 000 110 500 000 100 000 000

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

64 600 000

0

0

0

6,80%

6,23%

0,00%

0,00%

0

195 000 000
18,81%

0,00%

9,65%

20,84%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

17,36%

10,66%

9,65%

Enligt Finanspolicy
Rörligt
0.25 - 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-7 år
7-10 år

Min
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Max
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%

0,00%

Utestående
19,0%
0,0%
9,6%
20,8%
17,4%
10,7%
16,4%
6,2%
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Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000

45%
40%

400 000

35%
30%

300 000

25%
20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

266 000

50 000

186 000

280 000

90 000

25,7%

4,8%

17,9%

27,0%

8,7%

100 000

0

64 600

0

0

0

9,6%

0,0%

6,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Tidsfickor
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
> 5 år

Min
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8-9 år

Max
25% (50%)
25%
25%
25%
25%
25%

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
25,7%
4,8%
17,9%
27,0%
8,7%
9,6%
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Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

148 079 000
475 000 000
320 160 000
35 305 000
58 056 000
1 036 600 000

FFIA
3%
Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 036 600 000

Totalt koncernen

1 036 600 000

FTV
31%
Vallonbygden
46%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

Kommuninvest
100%
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Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Kredit nr
79711
83766
80887
84557
89153
89154
97386
101350

Ränteförfall
2019-06-19
2019-05-13
2019-05-28
2019-07-22
2019-05-16
2019-06-03
2019-05-22
2019-05-13

Kapitalförfall
2019-06-19
2019-11-12
2019-05-28
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13

Räntesats
0,161%
0,387%
0,450%
0,555%
0,247%
0,297%
0,205%
0,142%

Kreditmarginal
0,200%
0,470%
0,520%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%

Ränta
1,590%
2,010%
0,820%
0,920%
0,880%
0,520%

Kreditmarginal
0,600%
0,580%
0,560%
0,220%
0,420%
0,270%

Nominellt belopp
116 000 000 kr
64 600 000 kr
60 000 000 kr
40 000 000 kr
100 000 000 kr
120 000 000 kr
500 600 000 kr

Fast ränta
4,080%
4,080%
4,280%
4,280%
1,923%
2,253%

Stibor
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%
0,007%

Nominellt belopp
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
341 000 000 kr

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 500 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
536 000 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Ränteförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Kapitalförfall
2021-09-15
2026-11-12
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2022-09-15

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

Förfallodag
2020-06-30
2020-12-30
2021-06-30
2021-12-30
2023-06-30
2025-06-30

Räntebetalning
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
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Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

3,07

år

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj.

18,8

%

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%.
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

20,8

%

2-3 år

3-4 år

2. Valutarisker
Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom
användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Ingen avvikelse

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF.

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk
Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

27,0

%

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

2,96

år

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

100,0

% Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen

Särskilda satsningar 2018 - lönekartläggning
Sammanfattning
I budget 2018 avsattes 135 000 kronor i budget under särskilda satsningar för
lönekartläggning. Utgiften för programlicens och konsult för att utföra uppgiften
kunde utföras under 2018 utan ramtillskott. För 2019 och framåt behöver HRavdelningen ta del av avsatta medel för licens 45 000 kronor och för att köpa den
konsultinsats som krävs, total 65 000 kronor. I 2019 års budget finns avsatta
medel under posten kommungemensamma medel.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ramjustera 65 000 kronor från
kommungemensamma medel till ledningsstaben för lönekartläggning.

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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Dnr: KS.2018.0221
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Särskilda satsningar 2018 - lönekartläggning
Sammanfattning
I budget 2018 avsattes 135 000 kronor i budget under särskilda satsningar för
lönekartläggning. Utgiften för programlicens och konsult för att utföra uppgiften
kunde utföras under 2018 utan ramtillskott. För 2019 och framåt behöver HRavdelningen ta del av avsatta medel för licens 45 000 kronor och för att köpa den
konsultinsats som krävs, total 65 000 kronor. I 2019 års budget finns avsatta medel
under posten kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ramjustera 65 000 kronor från kommungemensamma medel till
ledningsstaben för lönekartläggning

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
15
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2019-03-27
Dnr KS.2019.0180
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. 3 april och 8 april. Medborgaren har
inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Förslag till beslut
1. Att anse förslaget besvarat.

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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2. Att meddela förslagsställaren beslutet

2019-04-11
Märta Eliasson
Utvecklingsstrateg

Annica Ottosson
Socialchef
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Stenman Lotta <Lotta.Stenman@regionostergotland.se>
den 6 februari 2019 12:14
Finspångs Kommun
Medborgarförslag: förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan

Hej!
Nu har jag som arbetskamrat, mamma och medmänniska fått till mig att det är nästan omöjligt att nå
fram till Ungdomsmottagningen via telefon då man endast har telefontid på 1 timma vid två tillfällen
i veckan, det vill säga 2 timmar sammanlagt/vecka.
Förslag: att man kan lämna sitt namn, telefonnummer och att man istället blir uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid. Alternativt utökad-förlängd telefontid för våra ungdomar 
Med vänlig hälsning
Lotta Stenman
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-27

2019-§ 38

Dnr: KS.2019.0180

22 (26)

Nytt medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag om att förbättra
framkomligheten till ungdomsmottagningen som idag bara har 2 timmars telefontid
per vecka. Förslaget är att man kan lämna in sitt namn och telefonnummer så att
man kan bli uppringd av en sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad
telefontid.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Svar på medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till
ungdomshälsan
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att förbättra framkomligheten till
ungdomsmottagningen som idag bara har två timmars telefontid/vecka. Förslaget är
att man kan lämna sitt namn och telefonnummer så att man kan bli uppringd av en
sjuksköterska på planerad tid, alternativt utökad telefontid
Kontakt med förslagsställaren
Handläggare har sökt medborgaren för att ta reda på vilken funktion på
ungdomshälsan som man inte upplevt sig kunna komma i kontakt med då
ungdomshälsan är ett samarbete mellan kommunen och regionen som i samarbetet
ansvarar för olika områden. Kommunen tillhandahåller kurator och ansvarar för
kontaktmöjligheterna till dem. Regionen ansvarar för barnmorskornas tillgänglighet.
Den kontaktuppgift medborgaren lämnat är en mejladress. Handläggare har vid två
tillfällen skickat mejl med önskan om kontakt. 3 april och 8 april. Medborgaren har
inte återkommit.
Handläggning av ärendet
Handläggare har inhämtat information om öppettider på ungdomshälsan från
gruppchef på familjeteamet och familjerätten som ansvarar för kommunens del i
ungdomshälsan.
Telefontider till barnmorska och barnmorskornas tillgänglighet kan kommun inte
svara på det då det är Regionen som ansvarar för dem. Det går alltid att maila dem
på: UngdomshalsanKkFinspangBkc@regionostergotland.se
Ungdomshälsan i Finspång är öppen måndagar 9:30-18 och torsdagar 8-16:30 med
möjlighet för drop-in besök mellan kl 15-16 båda dagarna.
När det gäller kontakt med kuratorerna så finns de tillgängliga på våra öppettider.
Är de upptagna i samtal går det alltid att lämna ett meddelande på telefonsvararen
så återkommer de inom kort. Eller så kan man maila in till deras brevlåda:
ungdomshalsan@finspang.se
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Att anse förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning
Lagen om skydd mot olyckor för år 2018 samt en
sammanställning av mandatperioden 2015-2018
Sammanfattning
Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område.
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av
denna uppgift.
I kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor, så beskrivs processen hur
verksamheterna i en riskhanteringsgrupp följer upp målen. Kommunfullmäktige
fattar beslut om handlingsprogrammet för varje mandatperiod, vilket innebär att
namn på enheter, avdelningar och sektorer kan ha bytt namn under perioden, i det
beslutade programmet står det att i riskhanteringsgruppen ska det ingå
representanter från varje sektor inom kommunen (Barn och utbildning, Social
omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de
kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB.
Varje sektor och bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande
enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en
gång per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari.
Uppföljning för året 2018
Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för
på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen
som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och
Hjärt och lungräddning. Räddningsenheten har under 2018 haft en stor utmaning
med prestationsmålet 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information
om skydd mot olyckor. Det är få klasser i förhållande till hur många det finns som
anmäler sig till utbildningen.

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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Mandatperioden år 2015-2018
Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora
utmaningar under mandatperioden har varit:
•
•
•

•
•

1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att
resultatet blir signifikant.
1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av.
3:1Riskinventering
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet.
3:2 Reservkraft
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft.
6:1 och 6:2 suicid
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser,
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras.

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med
nya mål för mandatperioden 2019–2022
Säkerhetsmål och prestationsmålen
Kommunen har i det beslutade programmet för perioden 2015-2018 formulerat sex
säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden,
respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under
mandatperioden för att nå säkerhetsmålen.

Säkerhetsmål 1

Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 1:1

Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att
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samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor
Vård och omsorg.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:2

Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom
enkätundersökning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: 2017-12-31

Prestationsmål 1:3

Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser
till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur
och bildning.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:4

Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt
anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:5

Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand
eller annan olycka minimeras.
Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen,
Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Prestationsmål 1:6

Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat
automatiskt brandlarm.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning,
Sektor Kultur och bildning,
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 1:7

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda
bränder på skolor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
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Säkerhetsmål 2

Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i
förhållande till tidigare mandatperioder.

Prestationsmål 2:1

Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen,
särskilt gällande väg 215 och RV51.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten.
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen

Prestationsmål 2:2

Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon,
skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på
alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex.
bälteskudde för barn).
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:3

Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor
och skolskjutsar är försedda med alkolås.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 2:4

I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i
trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i
trafiken.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Säkerhetsmål 3

Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för
personer med vårdbehov inom kommunen ska öka.

Prestationsmål 3:1

Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:2

Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna
anordnas.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 3:3

Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland
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äldre.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Vård och omsorg
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Säkerhetsmål 4

Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra
olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor.

Prestationsmål 4:1

Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos
kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning,
Räddningstjänsten
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:2

På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid
bränder och andra olyckstillbud.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 4:3

Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap
och hjärt-lungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 4:4

Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen

Prestationsmål 4:5

Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd
mot olyckor.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Årligen
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Säkerhetsmål 5

Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och
drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå.

Prestationsmål 5:1

Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål:


Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i
läroplanen för grundskolan.



Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid
vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärtlungräddning.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 5:2

Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja
säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med
särskilda behov.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor kultur och bildning
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:3

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat
säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall.
Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar
som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 5:4

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra
sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap
om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan
finnas i kommunen.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst
Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt

Prestationsmål 5:5

I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning
av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänst
Uppfyllt: 2016-06-01

Prestationsmål 5:6

Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och
information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
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Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten
Uppfyllt:självmord
Bedrivs kontinuerligt
mäts årligen
Antalet
och självmordsförsök
ska minska.

Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta
personer som står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden

Prestationsmål 6:2

Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Prestationsmål 6:3

Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos
barn och unga.
Ansvarig: Kommunstyrelsen
Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning
Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
2. Att delge kommunfullmäktige informationen
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens
byaråd genom Angelica Forsström, Bengt-Erik Jakobsson och Ingvar Pettersson,
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd
mot olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att
RSA arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt
förmåga utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den
förmåga som finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett
resultat börjar bli färdigt.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela Angelica Forsström, Bengt-Erik Jakobsson och Ingvar
Pettersson beslutet

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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Medborgarförslag gällande Räddningstjänsten i Finspångs kommun.

Boende utanför en radie på 10 minuter från Finspångs tätort känner en stor otrygghet
gällande kommunens räddningstjänst, därför upprättas detta förslag.
Samverkansgruppen för kommunens olika Byaråd har vid flera tillfällen försökt att få till en
dialog/träff med kommunens företrädare, tyvärr har gruppen, trots löfte, ej erhållit någon
återkoppling som mynnat ut i ett möte med ansvariga politiker.
Samverkansgruppen kämpar vidare och har bla tittat på kommuner med jämförbar
folkmängd och yta, exempelvis Östhammars Räddningstjänst där man mixar hel och deltid
innehållande 6 enheter om tillsammans 21 brandmän/dygn till en kostnad av ca kr21,500`.
(2014)
Finspång har till en kostnad av ca 24,500` (2014) innehållande 3 enheter om tillsammans 13
brandmän/dygn enligt följande:
Finspångs

Brandstation Räddningschef IB
Heltid 1+4---1,5 min

1 pers
Deltid RIB 0+3---6 min

8

Rejmyre

Brandstation

Deltid FIP 1+1---1,5 min 2

Hällestad

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

Deltid FIP 1+1---1,5 min 2
S:a 13 pers

Samverkansgruppens ingångsförslag är en dygnsbemanning i kommunen på 19
brandmän/kvinnor enligt följande:
Räddningschef

1 pers

Finspång Brandstation

Heltid 1+1---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

6

Rejmyre Brandstation

Deltid 1 FIP---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

5

Hällestad Brandstation

Deltid 1 FIP---1,5 min

Deltid RIB 0+4---6 min

5

Regna/Igelfors

Deltid 2 FIP---1,5 min

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

2
S:a

19 pers
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Rekrytering av deltidspersonal kräver ofta lite extra engagemang från arbetsgivaren, dvs
kommunen, här kan man tänka sig att gå utanför gamla givna ramar.
Vi har diskuterat rekrytering inom kommunens personal, såsom vård, skola och omsorg. Vi
ser gärna att man skapar bra förutsättningar så att fler kvinnor skall kunna anställas i
Räddningstjänsten.

Samverkansgruppen för kommunens byaråd genom:

Angelica Forsström
Bogetorps Gård 1

070 3636902
610 12 Hällestad

Bengt-Erik Jakobsson
Degelvägen 4

Ingvar Pettersson
Sliparevägen 6

bogetorp1@hotmail.com

070 6514851

bengt-erik.jacobsson@speedmail.se

610 14 Rejmyre

070 3215701

ingvar.o.pettersson@gmail.com

610 14 Rejmyre
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Körtider i minuter enligt Eniro.

Från:

Finsp

Hällst

Hjortkv.

Till:

Grytgöl

25

12

22

”

Ljusfhammar

24

9

17

”

Igelfors

26

23

-

”

Hällestad

18

-

-

Finsp

Rejm

Vingå

Katrh

Från:
Till:

Hävla

38

14

26

33

”

Bränntorp

39

18

36

29

”

Rejmyre

24

-

-

-
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Nytt medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående förändring av räddningstjänsten på Finspångs landsbygd.
Förslagsställarna framför att förslaget har upprättats för att boende utanför en radie
på 10 minuter från Finspångs tätort känner stor otrygghet gällande kommunens
räddningstjänst.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
34

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 186

Dnr: KS.2017.0918

70 (70)

Svar på Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in av samverkansgruppen för kommunens byaråd
angående önskemål om utökning av räddningstjänstpersonal i ytterområdena av
kommunen och en neddragning av personal i tätorten.
Kommentarer till förslaget
Förslaget som inkommit är både kreativt och konstruktivt. Kommunens
räddningstjänst gör en risk och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån Lag om skydd mot
olyckor, länsstyrelsen utför tillsyn mot kommunen för att kontrollera att RSA
arbetet stämmer överens med verkligenheten, samt att kommunen har rätt förmåga
utifrån vad RSA arbetet visar. Länsstyrelsens bedömning är att den förmåga som
finns idag är en godkänd nivå men kan bli bättre.
Den 11/10 2018 så träffades representanter från politiken och tjänstepersoner,
författarna till förslaget. Vi fick då möjlighet att lyssna på förslaget och föra en
dialog om förslaget, räddningsenheten kommer under våren att jobba med
framtagande av ett nytt handlingsprogram och en ny RSA, vi kom överens om att
räddningsenheten ska kontakta samverkansgruppen, för en ny dialog när ett resultat
börjar bli färdigt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställarna beslutet

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
35

Marika Sjödin

2019-03-27
Dnr KS.2018.0593

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag från Weine Sivertsson angående
önskan om att kommunen ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid
Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28)
om bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en
ideell förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i
uppdrag att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och
att om så är fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram
ett samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-06-20

2018-§ 104

Dnr: KS.2018.0593

21 (21)

Nytt medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Weine Sivertsson skriver förljande i sitt förslag:
”Jag vill föreslå att man hägnar in ett område på före detta
folketsparksområdet vid Ekmans väg för att skapa en hundrastgård.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
38

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 185

Dnr: KS.2018.0593

70 (70)

Svar på medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d.
Folkets park
Sammanfattning
Den 22 maj 2018 inkom ett medborgarförslag angående önskan om att kommunen
ska anlägga en hundrastgård i gamla folkets park vid Ekmans väg.
Telefonkontakt togs med förslagsställaren den 27 mars 2019 och det framkom då
att önskemålet om hundrastgård inte begränsas till Folkets park utan att det finns
flera andra tänkbara platser. Det viktigaste är att det anläggs en hundrastgård.
Finspångs kommun har tidigare tagit beslut (kommunfullmäktige 2018-02-28) om
bifall för önskemål om kommunala hundrastgårdar under förutsättning att en ideell
förening tar på sig skötselansvaret. I samma beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag
att undersöka om någon ideell förening vill sköta en hundrastgård och att om så är
fallet utreda placering, investerings- och driftskostnader samt ta fram ett
samarbetsavtal.
För närvarande pågår utredning och sökande efter någon ideell förening som är
intresserad av att ansvara för drift och skötsel av en hundrastgård men hittills har
ingen sådan förening anmält intresse.
Utifrån ovanstående har kommunen ett pågående uppdrag att utreda
förutsättningarna för anordnande av en hundrastgård.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
39

Jane Hjelmqvist

2019-04-08
Dnr KS.2018.0821

1 (2)

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Den 6 augusti lämnades en motion till kommunfullmäktige som återaktualiserar
frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet.
Klimatklivet administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för
biogas har tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i
västra Sverige har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande
budget inte innehöll medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan
november 2018 inte varit möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar
tankstationer för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum.
Fortsatt beredning pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom
kommunens infasning till fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och
förbättrade marknadsmöjligheter för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell
sametablering av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss
förbättrade förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Förslag till beslut
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för
biogas etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Jane Hjelmqvist

2019-04-08
Dnr KS.2018.0821

2 (2)

3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut
när ovan beskrivna beredning färdigställts.
4. Att motionen därmed anses besvarad
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-09-19

2018-§ 120

Dnr: KS.2018.0821

13 (21)

Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas 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.

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter
till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
43

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 187

Dnr: KS.2018.0821

70 (70)

Svar på motion - Tankningsställe för biogas i Finspång
Sammanfattning
Centerpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
som återaktualiserar frågan om tankningsställe för biogas i Finspångs kommun.
Anledning att åter lyfta frågan som har utretts under åren 2013–2015 var
möjligheten att söka investeringsstöd genom anslaget för klimatklivet. Klimatklivet
administrerats av Naturvårdsverket. Etablering av tankstationer för biogas har
tidigare fått stöd genom klimatklivet och ett antal mindre kommuner i västra Sverige
har etablerat varsin tankstation. Då riksdagens efterföljande budget inte innehöll
medel till nya satsningar för klimatklivet har det sedan november 2018 inte varit
möjligt att ansöka om medel.
I årets vårbudget har åter medel, 750 miljoner, avsatts till klimatklivet. En ny
förordning som reglerar kriterier för ansökningar är under framtagande.
Understödjande av biogas kommer att stimuleras i någon form, men huruvida de
nya kriterierna möjliggör stöd för etablering av tankstationer för biogas är ännu
oklart.
Under året har en dialog inletts med det tre företag som idag etablerar tankstationer
för biogas i Sverige: Svensk Biogas, BRC Sweden och Fortum. Fortsatt beredning
pågår med det tillfrågade företagen under våren. Genom kommunens infasning till
fossilfritt bränsle bidrar vi till en ökad volym och förbättrade marknadsmöjligheter
för biogas.
Dialog har även inletts med Östgötatrafiken för att utreda eventuell sametablering
av en långsam tankningsstation för biogasbussar.
Kombinationen av en ökad marknad samt möjligheten till bidrag ger oss förbättrade
förutsättningar för sametablering av en biogastank i närtid.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bifalla ambitionen att fortsatt verka för att ett tankningsställe för biogas
etableras inom Finspångs kommun
2. Att förvaltningen fortsätter bevaka utfallet av den nya förordningen för
klimatklivet
3. Att förvaltningen ges uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut när
ovan beskrivna beredning färdigställts
4. Att med detta anse motionen besvarad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
44

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

71 (70)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
45

Jonas Andersson

2019-04-01
Dnr KS.2019.0184

1 (2)

Kommunstyrelsen

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är bristfällig,
att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs utveckling, att det inte
finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas och att det inte söks externa
medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs
kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete via
EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att fler
medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
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2019-04-01
Dnr KS.2019.0184

2 (2)

Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens
internationella strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och
Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation
vid vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Främja delaktighet i vänortsarbetet
2019-02-14
Finspångs kommun har idag sex vänorter. Många orter av Finspångs storlek har
betydligt färre vänorter. Under åren 2015-2018 har genomförts fem resor till tre av våra
vänorter; Finsterwalde/Tyskland, Yvoir/Belgien och Salapils/Lettland.
Dokumentationen kring syften med besöken är bristfällig, och det framgår inte på vilket
sätt besöken bidragit till Finspångs utveckling eller medborgares lärande. Det framgår
inte heller på vilket sätt besöken har kopplingar till Agenda 2030-målen.
Inga externa medel har sökts eller använts. Det finns idag möjligheter att ansöka om
medel via EU-programmet ”Ett Europa för medborgarna” och det Sida-finansierade
programmet ”Kommunala partnerskap”.
Vid de tre senaste årens fem besök är det allt som allt 13 personer som rest iväg till våra
vänorter. När det gäller vilka som väljs ut vid vänortsresor saknas transparens och/eller
rutiner. Det är oklart huruvida var och hur det fattas beslut kring vänortsresorna och
deras genomförande.
SKL förordar att vänortsarbetet ska vara en del i att främja demokratisk delaktighet samt
att föreningar, lokalsamhället och föreningar ska involveras i vänortsarbetet. Inget av
detta förefaller vara något som gäller för Finspång.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige i Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete via
EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att fler
medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta visavi
Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Stefan Carlsson, Ingrid Westlund
Vänsterpartiet

48

49

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-02-27

2019-§ 39

Dnr: KS.2019.0184

23 (26)

Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:


Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.



Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter
till kommunfullmäktige för beslut.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 188

Dnr: KS.2019.0184

70 (70)

Svar på motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Sammanfattning
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att dokumentation kring syften med vänortsresor är
bristfällig, att det inte framgår på vilket sätt besöken bidragit till Finspångs
utveckling, att det inte finns kopplingar till Agenda 2030-målen, att rutiner saknas
och att det inte söks externa medel för finansiering av vänortsbesök.
Stefan Carlsson och Ingrid Westlund föreslår därför kommunfullmäktige i
Finspångs kommun:
 Att det skapas en policy för Finspångs kommuns internationella
arbete/vänortsarbete så att arbetet vidgas, förnyas, främjar demokratisk
delaktighet samt involverar skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna.


Att vänortsresor/konferenser läggs på is tills policyn är klar och att antalet
vänorter minskas till förmån för kvalitet i vänortsarbetet.



Att verka för att det skyndsamt ansöks om medel för internationellt arbete
via EU-programmet och/eller programmet Kommunala partnerskap, så att
fler medborgare har möjlighet att delta och lära vid vänortsbesöken.



Att vänortsbesökens syfte, deltagare samt lärdomar och demokratisk nytta
visavi Agenda 2030 redovisas i kommunfullmäktige

Handläggning av ärendet
En utveckling av vänortsarbetet bör kopplas till den strategi som finns för
kommunens internationella arbete.
Den internationella strategin skulle därigenom kunna revideras utifrån ett par av
motionens punkter, framförallt utifrån motionärens förslag att vänortsarbetet bör
vidgas, förnyas, främja demokratisk delaktighet samt involvera skolor, föreningar och
lokalsamhället/medborgarna. Den internationella strategin bör även revideras utifrån
Finspångs kommuns arbete med Agenda 2030. Sedan strategin skrevs för två år sedan
har det hänt mycket i kommunens arbete med de globala målen inom Agenda 2030.
Av de fem vänorter som Finspångs kommun officiellt sett har någon form av
avsiktsförklaring med, är det tre stycken som kommunen har återkommande
kontakt med, och det är Yvoir, Salaspils och Finsterwalde som nämns i motionen.
Att ta bort någon av dessa vänorter och/eller lägga de framtida besöken på is vore
olyckligt. Istället borde kommunen arbeta med att utveckla – och dra nytta av - de
goda relationer som finns just nu. Exempelvis har Finspångs kommun under 2017
och 2018 utvecklat ett utbyte mellan kultursektorerna hos både Salaspils och
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Finsterwalde och tagit med ungdomar som läser franska på gymnasiet till Yvoir för
att de ska få möjlighet att öva på språket. Under 2019 ingår Finspångs kommun
som nordisk partner till Salaspils som är med i ett projekt för att utveckla sin
offentliga administration.
Då det finns extern finansiering som skulle bidra med ekonomiskt stöd till våra
vänortsutbyten bör dessa utlysningar tittas på för att eventuellt sökas. Den externa
finansieringen skulle kunna sökas och därigenom bli ett komplement till den
ordinarie budgeterade kostnaden för vänortsbesöken. Extern finansiering bör sökas
i den mån det finns utlysningar vars ambitioner och syften överensstämmer med
vänortsbesökets karaktär och innehåll. Det som bör uppmärksammas är den
administration som det innebär att söka EU-pengar. Både i ansökningsförfarandet
och i projektadministration.
De som representerar Finspångs kommun vid vänortsbesöken är de som avses i
inbjudan eller som fullmäktiges presidium vill ha med sig utifrån resans
ändamålsenlighet och temat på vänortsutbytet. Det är även viktigt att utifrån
vänortsutbyten arbeta med verksamhetsutveckling, vilket ytterligare förstärker idéen
om att vänortsutbytets karaktär avgör representation.
Möjligheten att ingå ett kommunalt partnerskap med en annan ort i världen är
någonting som borde utredas ytterligare, men konsekvensen av att ingå ett
kommunalt partnerskap kanske går i motsatt riktning mot motionärens uttryckta
önskan om att minska antalet vänorter.
En återrapportering till kommunfullmäktige förfaller rimligt och bör kunna
genomföras efter varje vänortsutbyte och i anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträden. Antingen som en delgivning eller annan skriftlig information.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera kommunens internationella
strategi med fokus på avsnitten om vänortsutbyten och Agenda 2030
2. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en policy för representation vid
vänortsbesök
3. Att vänortsutbyten återrapporteras till kommunfullmäktige
4. Att med detta anse motionen besvarad
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Maria Forneman

2019-02-15
Dnr KS.2019.0223

1 (1)

Kommunstyrelsen

Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”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,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Redovisning våren 2019 till kommunfullmäktige av motioner, medborgarförslag och e-förslag
Ärende nr

Titel

Ansvarig enhet

Status

KS.2019.0180

Förslag 0-3 månader:
Medborgarförslag - Begäran om omprövning av belsut gällande en Utvecklings- och
Ljungströmsturbin i Finspång
näringslivsavdelning
Motion - Främja delaktighet i vänortsarbetet
Utvecklings- och
näringslivsavdelning
Medborgarförslag - Förbättrad framkomlighet till ungdomshälsan Sektor social omsorg

KS.2018.1253

Förslag 4-6 månader:
e-förslag: gästbrygga i centrum

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1165

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1156

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1151

Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar
utmed riksväg genom Sonstorp
E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen

Sektor samhällsbyggnad

KS.2018.1150

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 31/10-18. Beräknas klar 18/9

KS.2018.1145

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén

Kommunikationsavd

KS.2018.1056

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok

Sektor samhällsbyggnad

KS.2019.0232
KS.2019.0184

Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6
Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6
Anmäld till kf 27/2 Beräknas klar 19/6

Anmäld till kf 31/10-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 18/9
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KS.2018.0593

Förslag äldre än 6 månader:
Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i
Finspång
e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun
Medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan
Skäggebyvägen och golfbanan
Medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. Folkets park

KS.2018.0475

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 25/4-18. Beräknas klar 19/6

KS.2017.0918

Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på Finspångs
landsbygd

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 25/10-17. Saknar uppgift på
färdigställande av svar

KS.2018.0821
KS.2018.0669

KS.2018.0642

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 19/9-18. Beräknas klar 19/6

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 19/9-18. Saknar uppgift på
färdigställande av svar

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 20/6-18. Beräknas klar 19/6

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 20/6-18. Beräknas klar 19/6
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Redovisning våren 2019 av motioner, e-förslag och
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade
Sammanfattning
I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”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,
medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta
beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då
förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag som
inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.
Pågående beredningar dags dato av motioner är tre stycken till antal, en som är äldre
än 6 månader, en som är 3-6 månader och en som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av medborgarförslag är nio till antal, tre som är
äldre än 6 månader, fyra som är 3-6 månader och två som är 0-3 månader.
Pågående beredningar dags dato av e-förslag är fyra till antal, två som är äldre än 6
månader och två som är 3-6 månader.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Magnus Pirholt

2019-04-04
Dnr KS.2019.0410

1 (1)

Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande - renovering av Hällestadbron
Sammanfattning
Efter att Hällestadbron stängdes av för trafik i maj år 2012 på grund av att grova
sprickor uppstått i norra landfästet beviljade kommunstyrelsen år 2013, Ks § 154
dnr 2012.0537.311, investeringsmedel för reparation av Hällestadbron.
Reparationen genomfördes och bron öppnades därefter för trafik.
Utifrån de broinspektioner som därefter genomförts på kommunens broar har det
visat sig att det finns ytterligare skador på Hällestadbron. Vid inspektion har det
konstaterats att delar av brons funktion varit bristfällig och att åtgärder behöver
vidtas snarast. De skador som behöver åtgärdas är riktning av en stödmur samt
reparation av ett påkört räcke.
Den uppskattade kostnaden för reparationen är 700 000 kr. Reparationen innebär
inte någon utökad driftskostnad.
Förslag till beslut
1. Att sektor Samhällsbyggnad beviljas investeringsmedgivande för
reparation av Hällestadbron och att det finansieras inom
investeringsbudgeten med 700 000 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för
infrastruktur enligt beslut 2017-§ 404, KS.2017.1112 med 565 000
kronor och resterande finansiering sker inom ramen för infrastruktur
enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 med 135 000 kronor.
3. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat
projekt.
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Investeringsmedgivande - renovering av Hällestadbron
Sammanfattning
Efter att Hällestadbron stängdes av för trafik i maj år 2012 på grund av att grova
sprickor uppstått i norra landfästet beviljade kommunstyrelsen år 2013, Ks § 154
dnr 2012.0537.311, investeringsmedel för reparation av Hällestadbron.
Reparationen genomfördes och bron öppnades därefter för trafik.
Utifrån de broinspektioner som därefter genomförts på kommunens broar har det
visat sig att det finns ytterligare skador på Hällestadbron. Vid inspektion har det
konstaterats att delar av brons funktion varit bristfällig och att åtgärder behöver
vidtas snarast. De skador som behöver åtgärdas är riktning av en stödmur samt
reparation av ett påkört räcke.
Den uppskattade kostnaden för reparationen är 700 000 kr. Reparationen innebär
inte någon utökad driftskostnad.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att sektor Samhällsbyggnad beviljas investeringsmedgivande för reparation
av Hällestadbron och att det finansieras inom investeringsbudgeten med 700
000 kronor
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur
enligt beslut 2017-§ 404, KS.2017.1112 med 565 000 kronor och resterande
finansiering sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2019-§ 18,
KS.2018.1309 med 135 000 kronor
3. Att sektor Samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar efter slutredovisat projekt

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Helena Wastesson

2019-04-16
Dnr KS.2016.0424

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Lekplatser Lotorp
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Upprustning av lekplats Lotorp har genomförts.
Upprustning av lekplats Lotorp har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 233 025 kr.
Samlad budget för samlingsprojektet Lekplatser uppgår till 4 109 000 kr. Detta
projekt innebär ett delavslut och återstående medel avses att användas.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 15 000 kronor för
avskrivning och 5 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning
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Slutredovisning Lekplatser Lotorp
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Upprustning av lekplats Lotorp har genomförts.
Upprustning av lekplats Lotorp har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 233 025 kr.
Samlad budget för samlingsprojektet Lekplatser uppgår till 4 109 000 kr. Detta
projekt innebär ett delavslut och återstående medel avses att användas.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 15 000 kronor för
avskrivning och 5 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning Lekplatser Lotorp

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Lekplatser (Lotorp)

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2016-01
Slutdatum 2017-08

KS.2016.0424
1564

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

233 025 kr
-233 025 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Delavslut av projekt 1564, lekplatser. Upprustning av befintliga lekplatser innefattar ny lekutrustning
och markanläggning.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
19 419 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-19 419 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Projektet medför ökade kapitalkostnader med 15 000 kr i avskrivning och 5 000 kr i internränta.
Dessa medel äskas från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad.
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Helena Wastesson

2019-04-08
Dnr KS.2018.0660

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Skolskjutshållplatser
Sammanfattning
I beslut KS.2017.0247 beslutades tilldelning av medel om 1 mkr ur 2017 års
investeringsram för projekt Skolskjutsskyltar inom Finspångs kommuns
upphandlade skolskjutsområden.
Syftet med projektet var att höja trygghetskänslan och trafiksäkerheten för de elever
som åker skolskjuts med upphandlad trafik. Samtliga påstigningsplatser i Finspångs
kommun inventerades. Fluorescerande och reflekterande skyltar sattes upp på
aktuella platser.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 000 000 kr. I bifogad
slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 576 355 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 38 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 12 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur
kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förslag till beslut
1. Att godkänna bifogad slutredovisning
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Slutredovisning skolskjutshållplatser
Sammanfattning
I beslut KS.2017.0247 beslutades tilldelning av medel om 1 mkr ur 2017 års
investeringsram för projekt Skolskjutsskyltar inom Finspångs kommuns
upphandlade skolskjutsområden.
Syftet med projektet var att höja trygghetskänslan och trafiksäkerheten för de elever
som åker skolskjuts med upphandlad trafik. Samtliga påstigningsplatser i Finspångs
kommun inventerades. Fluorescerande och reflekterande skyltar sattes upp på
aktuella platser.
Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 000 000 kr. I bifogad
slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 576 355 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 38 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 12 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats ur
kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning skolskjutshållplatser

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

1568 Skolskjutshållplatser

Budgetbeslut §

KS.2017.0247

Projektnummer

1568

Startdatum 2017-12
Slutdatum 2018-12

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

576 355 kr
1 000 000 kr
423 645 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Beräknad kostnad för inventering och skyltar hade beräknats högre än utfallet blev.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
49 951 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-49 951 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Projektet medför ökade kapitalkostnader om 50 000 kr för sektor samhällsbyggnad varav 38 000 kr
avser avskrivningar och 12 000 kr avser intern ränta. För detta äskas budget ur
kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:
ansvar 5410
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Kommunstyrelsen

Hyreskontrakt för Profilvägens servicebostad och
gemensamhetslokaler - Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram
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Dnr: KS.2019.0363
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Hyreskontrakt Väktaren 1
Sammanfattning
Sektor social omsorg har i uppdrag att trygga bostad för personer med psykiatrisk
funktionsnedsättning som har beslut om bostad med särskild service enligt lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade och Socialtjänstlagen. Historiskt har
ett av dem, Svälthagens servicebostad, bedrivits i kv. Väktaren.
Nuvarande lokaler uppfyller ej tillgänglighetskraven då det ej finns hiss samt att
badrummen inte uppfyller uppsatta krav. Gemensamhetsutrymmen är ej tillräckligt
stora för de uppsatta kraven.
Fastighetsenheten har tillsammans med verksamheten förhandlat fram ett nytt
långsiktigt kontrakt med fastighetsägaren. Förhyrning föreslås övergå i en renodlad
blockförhyrning. Samtliga 12 lägenheter kommer att uppdateras med moderna och
tillgänglighets anpassade toaletter. Hiss installeras och ny gemensamhetslokal byggs.
Avsikten är att verksamheten förhyr två gemensamhetslokaler. Den ena är direkt
kopplad till verksamheten vid Väktaren 1. Den andra lokalen ersätter den
gemensamhetslokal som idag servar verksamhet ”Profilen”.
Förslag till hyreskontrakt för lokaler; bostad och gemensamhets ytor har utarbetats.
mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB och Finspångs kommun. De båda avtalen,
som gäller från och med den 2019-10-01 till och med den 2034-09-30, ses som en
enhet, är beroende av varandra och innebär en total årskostnad om 1 307 836 kr.
Kostnaden för avtalet avseende gemensamma ytor är 466 900 kr/år. Kostnaden för
avtalet avseende bostad är 840 936 kr/år.
Finspångs kommuns reglemente anger att hyresavtal överstigande 10 år skall
underställas kommunfullmäktige för beslut.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Amasten Finspång Bostad 2 AB
(556672-6922) och Finspångs kommun (Org:212000-0423)
2. Att hyreskostnaden finansieras inom sektor social omsorgs budgetram

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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2019-05-06
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen (bilaga 5) att förslaget var
reviderat och klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är
dokumentet Mål och åtgärder, tillhörande 3 bilagor har inte reviderats.
Sammanfattning
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
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26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
1. Anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
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Bakgrund
Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en
överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om
tillväxtmålet på 30´000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8´000 nya
invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2035 och
utöver detta utbyggd kommunal service. Den nya översiktsplanen som beräknas antas 2020
ska hantera i vilka områden det är lämpligt att bygga ut och expandera för bostäder, service
och verksamheter. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta fram mål och åtgärder för att
möjliggöra denna utbyggnad.
I Bilaga 1 finns en beskrivning av Finspång och bostadssituationen, en nulägesbeskrivning.
Syftet med nulägesbeskrivningen är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017.
Nulägesbeskrivningen är utgångpunkten, planeringsunderlaget, för de mål och åtgärder som
presenteras i detta bostadsförsörjningsprogram.
Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:
 beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av
bakgrunden till Miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella,
regionala och kommunala mål.
 beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens
sammansättning. beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarknaden.
 beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarknaden fram till
2023.
 analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Bostadspolitiska mål och åtgärder
Finspångs kommuns övergripande bostadsmål förhåller sig till det nationella bostadsmålet
vilket innebär att alla människor i alla delar av landet ska ges en ur social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Finspångs kommun har genom beslut i Strategiskt plan 2018-2020 med budget fastslagit att
det ska arbetas fram färdiga detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder per år.

Läsförklaring
Nedan anges olika målområden i form av rubriker, med efterföljande målbeskrivningar. Dessa
är mer omfattande och syftet är ge en bredare bild av vad målet omfattar. Efter
målbeskrivningen presenteras mål och åtgärder.
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Kommunens organisering för ökat bostadsbyggande
Det är av stor vikt att Finspångs invånare, kommande invånare, hyresvärdar och byggherrar
samt etablerare får ett samlat, kunnigt, professionellt samt gott bemötande vid kontakten med
Finspångs kommun. Detta omfattar både förvaltningen och de kommunala bolagen, Finspångs
Förvaltnings- och Industrihus AB, Vallonbygden AB, Finspångs Tekniska Verk AB samt
Finet AB, det vill säga kommunkoncernen.
Vid en inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång inom Finspång
framkommer att Finspångs kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för
bostäder. Om kommunen ska klara sina åtagande med en god bostadsförsörjning krävs ett än
mer offensivt arbete med att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas ökas.
Finspångs kommun behöver äga mer mark både för bostäder och till verksamheter för att på
sikt klara tillväxtmålet. Strategiska markinköp ska i möjligaste mån utgå från gällande
översiktsplan, men möjlighet att köpa in annan mark för att använda vid bytesaffär är också
av strategisk vikt.
Mål 1
Att utveckla ett gott samarbete inom kommunkoncernen, det vill säga mellan Finspångs
kommuns förvaltning och bolag, för att säkerställa en hållbar bostadsmarknad, ett gott
samtalsklimat och möjlighet till en helhetsbild av bostadssituationen i Finspång.
Åtgärd: Fortsatt utveckla det samarbete och informationsutbyte som sker inom
kommunkoncernen, både på ledningsnivå politiskt och mellan tjänstemän inom förvaltningen
och bolagen.
Mål 2
Skapa ett återkommande samverkansforum mellan kommunkoncernen och övriga relevanta
aktörer, som exempelvis byggherrar, exploatörer, fastighetsägare, intresseorganisationers med
flera som verkar på bostadsmarknaden för att främja en god bostadsförsörjning och en god
bostadsmarknad för Finspångs alla invånare.
Åtgärd: Starta upp ett samverkansforum för dialog och kunskapsinhämtning
mellan kommunkoncernen och aktörer på marknaden som träffas minst en gång per år.
Mål 3
Kontinuerlig marknadsbevakning för att möjliggöra inköp av strategiskt viktig mark för
Finspångs utveckling. Vilket även innebär mark som kan användas vid bytesaffärer för att
säkra tillgång till mark.
Åtgärd: Att årligen avsätta medel i investeringsbudget för markinköp och
exploatering.
Åtgärd: Att arbeta fram en markstrategisk plan som beskriver var och hur
Finspångs kommun ska agera på marknaden för att säkerställa en långsiktigt hållbar
markreserv. I arbetet ska förvaltningen följa strategier i översiktsplan 2020.
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Hela kommunen behövs
Hela Finspång behövs för att kunna erbjuda bra, efterfrågat och varierande boende. Det gäller
inte bara för de invånare som redan är bosatta i Finspång, utan även de som vill flytta in.
Finspångs tätort tillsammans med landsbygd och övriga orter erbjuder en stor variation i
boendemiljöer som alla kompletterar varandra. Det är av stor vikt att Finspångs kommun
utreder nya områden för bostäder för att möta tillväxtmålet om 30 000 invånare till 2035
samtidigt som befintliga områden ska kunna utvecklas efter sina lokala förutsättningar.
Mål 4
Finspångs kommun ska verka för att antalet hyresrätter och bostadsrätter ska öka i Finspångs
tätort samt de prioriterade orterna, Hällestad Borggård, Igelfors och Rejmyre, både genom
omvandling och genom nybyggnation.
Åtgärd: Strategisk översyn av ägardirektiv för Vallonbygden om allmännyttans
roll.
Mål 5
Gamla detaljplaner ska uppdateras för att undanröja planeringshinder för ny- och
ombyggnation i hela Finspång.
Åtgärd: Arbeta fram en prioriterad och tidsatt lista över de detaljplaner som har
behov av översyn.
Mål 6
Nya områden för bostäder behöver identifieras för att möjliggöra bostäder till 30 000 invånare
2035.
Åtgärd: Ta fram en ny översiktsplan för antagande till 2020.

Bevarande och utveckling av befintliga bostäder och
miljöer
I Finspång finns en god blandning mellan upplåtelseformer och boendealternativ. Däremot är
de reella valmöjligheterna i bostadsvalen mindre av flera anledningar. En anledning är att
många av hyresrätterna saknar hiss för att tillgängliggöra fler lägenheter för personer med
behov av hiss för att klara sin vardag. Det kan även omfatta enkelt avhjälpta hinder i
bostadens närhet samt tillgängligheten till service och samhällsfunktioner i närheten av
bostaden. Denna tillgänglighet är viktig, och kan underlätta särskilt för äldre eller
funktionsnedsatta personer samt yngre med exempelvis små barn.
En central del i värdet av att bo i Finspång är närheten till naturen. Det är därför viktigt att
närheten till natur, grönområden och parker bevaras i utvecklingen av hela Finspång. De
redan befintliga gröna områdena ska väl vårdas och göras tillgängliga för invånarna. Det
omfattar inte bara allmänna parker och tätortsnära skogar, utan även gårdsmiljöer i
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bostadsområden. Barn ska ha möjlighet att röra sig fritt och skolgårdar och lekparker ska
inbjuda till rörelse utifrån barns förutsättningar.
Finspång har en lång historia av industri och produktion, inte bara i Finspångs tätort. Detta har
avspeglat sig i hur orterna har byggts upp och gestaltas över tid. 2015 antogs ett
kulturmiljöprogram, ”Den svenska industrins vagga” av kommunfullmäktige.
Kulturmiljöprogrammet beskriver en del av Finspångs historia och omfattar över 400
beskrivna objekt.
Mål 7
Finspång utvecklas inkluderande och med god tillgänglighet för alla invånare.
Åtgärd: Vid förvaltning och utveckling av befintliga bostadsområden ska god
tillgänglighet för alla invånare prioriteras.
Åtgärd: I den fortsatta utvecklingen av Finspång ska den inriktning som anges i
Översiktsplan 2020, 3.3 Ett Finspång för alla, användas.

Mål 8
Finspångs kommun ska fortsatt informera och sprida kunskap om vikten av att bevara och
utveckla kulturmiljöer, natur, grönområden, skolgårdar, lekparker och möjligheter till fri lek
för barn, samt parker inom rimligt gångavstånd från bostadsområden.
Åtgärd: Att beakta de resultat, riktlinjer och åtgärdsförslag som framkommer i
den pågående Natur- och friluftsplanen i både planeringsprocesser och förvaltning av
befintligt bostadsbestånd.
Åtgärd: Att använda kulturmiljöprogrammet som underlag i
planeringsprocesser så som översiktsplan samt detaljplaner.

Särskilt utsatt grupper på bostadsmarknaden
Finspångs kommun har ett särskilt ansvar för de grupper av invånare som själva inte kan lösa
sin bostadssituation eller som av olika anledningar har svårt att ta sig in på ordinarie
bostadsmarknad. För att säkerställa en god blandning mellan enklare och billigare hyresrätter
och de med högre standard och högre hyror är det av stor vikt att Vallonbygden AB samt
övriga privata hyresvärdar arbetar för att bibehålla äldre billigare fastigheter i gott skick, utan
att göra omfattande dyrare renoveringar. Det finns både behov och efterfrågan på billigare
lägenheter, främst bland de som ska ta sig in på bostadsmarknaden i Finspång.
Valmöjligheten är viktig för att det ska finnas reell möjlighet till bostadskarriärer för
Finspångs invånare.
För att alla gruppers olika behov på bostadsmarknaden på sikt ska kunna tillgodoses är det
viktigt med en variation av upplåtelseformer och bred variation av bostadsutbud. Det ska
finnas bostäder för alla åldrar och alla livsskeenden.
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Mål 9
Andelen invånare i Finspång som själva kan ordna sin bostadsförsörjning ska öka.
Åtgärd: Finspångs kommun ska ta fram ett bostadssocialt program med särskilt
fokus på de mest utsatta gruppernas möjlighet till bostäder. Ett bostadssocialt program bör,
utöver en fördjupad analys av de mest utsatta gruppernas behov med konkreta åtgärdsförslag,
leda till ett utökat samarbete med andra myndigheter samt hyresvärdar i hela Finspång för att
hitta hållbara samarbetsformer över tid.
Mål 10
En större variation av olika boendeformer, hyresnivåer och brett utbud behövs i hela
Finspångs kommun.
Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller
markanvisningsförfrågningar ska variation i upplåtelseform och/eller boendeform prioriteras.
Åtgärd: Vid detaljplaneläggning av nya områden och vid förtätningar i
befintliga bostadsområden ska en blandad bebyggelse prioriteras.
Åtgärd: Utreda möjligheten för kommunorganisationen att erbjuda kommunala
hyresgarantier enligt förordning 2007:623.

Hållbar utveckling
Finspång kommer att växa och behöver då göra detta hållbart. Med det nya tillväxtmålet som
innebär drygt 8 000 ny invånare behövs helt nya bostadsområden skapas, utöver förtätningar i
befintlig bebyggelse. I denna expansion finns möjlighet för Finspångs kommun att uppmuntra
och stimulera innovativt, hållbart byggande och energieffektiva bostäder. Nya lösningar ska
uppmuntras och testas.
I Finspång finns en mångfald av boendemiljöer, verksamheter, industrier och
jordbruksföretag. I ett växande Finspång kommer olika grupper fortsatt behöva samsas om
marken. Den nuvarande och framtida användningen av dessa resurser påverkar hur hållbart
samhället blir.
Mål 11
Vid markanvisningar ska föreslagna bostäderna präglas av hållbart byggande och
energieffektiva bostäder.
Åtgärd: vid bedömning av tävlingsbidrag och/eller
markanvisningsförfrågningar ska hållbart byggande samt energieffektivitet prioriteras.
Mål 12
Tydliga riktlinjer och prioriteringar över hur marken ska användas inom kommunen för att
säkerställa en god bostadsförsörjning ska arbetas fram.

6
79

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

Åtgärd: Möjligheten att arbeta fram planprogram innan detaljplaneskedet ska
användas vid större exploateringar i Finspång.
Åtgärd: En ny översiktsplan arbetas fram för antagande 2020.
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Begreppsförklaring
I detta dokument används många begrepp, några av de mest central förklaras nedan.
Finspång – innebär hela kommunen, den geografiska avgränsningen och allt som finns inom
avgränsningen.
Finspångs tätort – enbart ett ortsnamn som omfattar just Finspångs tätort. Övriga orter
benämns enbart med namn, exempelvis Sonstorp och Rejmyre.
Finspångs kommun- det omfattar kommunen som organisation, den juridiska personen i
olika roller, exempelvis som arbetsgivare, ägare av bolag, fastigheter mark, myndighet,
samhällsplanerare med mera.
Bolag – av kommunen direkt eller indirekt helägda bolag så som Finspångs Förvaltnings- och
Industrihus AB, Finet AB, Vallonbygden AB samt Finspångs Tekniska Verk AB.
ÖP – översiktsplan. Det strategiska styrdokument som reglerar användning av mark och
vatten i kommunen.
DP- detaljplan. Ett juridisk bindande dokument som talar om vad som får byggas, eller hur
marken ska användas, inom ett visst mindre geografiskt område inom kommunen.
Boendeform – det finns olika typer av boende som exempelvis, hyresrätt och äganderätt,
småhus/villa, radhus och flerbostadshus.
Socialt kontrakt- innebär att Finspångs kommun hyr eller äger bostäder som kommunen i sin
tur hyr ut genom 2:a hands uthyrning. Uppstår det bekymmer för fastighetsägaren är det
Kommunen som är ansvarig. Oftast används detta till individer och familjer som av olika skäl
är i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten.
Markanvisning - En markanvisning är en överenskommelse mellan Finspångs kommun och
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse (köp) eller upplåtelse (hyra) av ett
kommunägt markområde för bebyggande.
Exploateringsprojekt – beskriver den process som det innebär att göra en bit mark möjlig att
bebygga med hus, vägar eller annat.
Ägardirektiv – Ett ägardirektiv är det dokument som tydliggör ägarens, Finspångs kommun,
vilja med det kommunala bolaget. I ägardirektivet klargör Finspångs kommun vad de vill med
bolaget och vilken nytta som bolaget förväntas tillföra kommunen och dess invånare samt
ramar och villkor för bolagets verksamhet.
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Inledning
Finspång befinner sig mitt en period av förändringar och det som händer i omvärlden och i
övriga regionen påverkar Finspång allt tydligare. Hösten 2015 kom en stor mängd flyktingar
till Sverige och även till Finspång och den redan anstränga bostadssituationen blev allt mer
svårlöst. Även om mängden flyktingar sedan kraftigt minskat är situationen på
bostadsmarknaden 2017 fortsatt delvis mycket svår. Efterfrågan på bostäder är större än
utbudet i större delar av Sverige, vilket även gäller för Finspång. Priserna på bostäder ökar,
bankerna ställer högre krav på kontantinsatser och amorteringar, köerna för hyresrätter blir
allt längre. I takt med att efterfrågan ökar upplevs även hyresvärdarnas krav på hyresgästerna
öka. Det är en komplex och svåröverskådlig situation att verka i, både för kommunen och för
dess invånare.
Händelserna 2015 bidrog till att Boverket släppte en ny reviderad bostadsprognos redan 2016
för behoven av bostäder fram till 2025.1 Prognosen är att det saknas upp emot 710´000
bostäder i hela Sverige fram till 2025, den allra största delen av dessa behövs redan till 2020.
Den största delen behövs i storstadsregionerna, men även växande mellanstora kommuner
som Finspång har ett underskott på bostäder och ett nytt sätt att planera och tänka framåt
behövs för att möta behoven hos kommunens invånare och kommande invånare.
Bostäder spelar både en viktig och central roll i samhällsutvecklingen, inte bara för att
människor ska ha någonstans att bo utan också för att ge form och gestalt åt städer och
samhällen. För att samhället ska kunna utvecklas väl krävs ett bostadsbyggande som håller
jämna steg med inflyttning, hushållsbildning och efterfrågan. Från bostaden utgår
vardagslivet. Boendet är numer en symbol för självförverkligandet och livsstilsval. Tidigare
bodde och arbetade de flesta på samma ort i större delen av sitt liv. Trenden nu mer är att
människor flyttar oftare, men inte i lika hög grad till en plats där de har arbete, utan i större
utsträckning till en attraktiv livsmiljö där de får ett gott boende, god service och barnen har
bra förutsättningar till god uppväxt och bra utbildning.
Bostadsförsörjningen är en kommunal kärnuppgift och en av de viktigaste faktorerna för att
uppnå en kommuns målsättningar för befolkningsutveckling. Även om en kommun inte växer
är det viktigt med en aktiv strategi för att möta ålders- och familjebildningseffekter på
bostadsmarknaden och minska risken för utflyttning. För att få god kunskap om Finspångs
befolkning och deras bostadsbehov behövs en kartläggning av hur det ser ut idag, en
nulägesbeskrivning, vilken också kompletteras med en analys av läget på bostadsmarknaden
för kommunen. När detta finns ska väl förankrade bostadspolitiska mål arbetas fram som
sedan kompletteras med konkreta åtgärder för att nå målen.
Bostadsförsörjningsprogrammet är kommunens strategi för bostadsförsörjningen och är en del
av underlagen i arbetet med kommunens översiktsplan.

Nulägesbeskrivningens upplägg
Syftet med en nulägesbeskrivning är att ge en översiktlig bild av Finspång hösten 2017.
Nulägesbeskrivningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med ett
bostadsförsörjningsprogram för Finspång och vara en del av det underlaget till det pågående
arbetet med översiktsplanering i Finspång.
1

Boverket, Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 2025, Rapport 2016:18
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Nulägesbeskrivningen innehåller följande delar:
 beskrivning av vad ett bostadsförsörjningsprogram är följt av en beskrivning av
bakgrunden till miljö- och samhällsberedningens uppdrag samt relevanta nationella,
regionala och kommunala mål.
 beskrivning av Finspångs nuläge och förutsättningar samt befolkningens
sammansättning. beskrivning av Finspångs tätorter och läget på bostadsmarknaden.
 beskrivning av de särskilda grupper och deras behov på bostadsmarknaden fram till
2023.
 analys och diskussion av nulägesbeskrivningen.

Vad är ett Bostadsförsörjningsprogram?
1:e januari 2001 infördes en ny lag, Lag (2000:1383), reviderad 2014 genom Lag (2013:866),
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som reglerar kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen. Lagen innebär i korthet att kommunerna har lagstadgat ansvar för att på
ett strategiskt sätt arbeta för att alla i kommunen ska ha tillgång till goda bostäder. En
kommuns bostadsförsörjning omfattar inte bara nybyggnation av bostäder utan även insatser i
det befintliga bostadsbeståndet, att utveckla boendemiljön och tillmötesgå efterfrågan från
kommuninvånarna. I ett bostadsförsörjningsprogram ska det framgå vilka bostadspolitiska
mål kommunens politiker har satt samt hur dessa konkret ska uppnås under mandatperioden.
Lagen säger bland annat:
1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska vara att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för att
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med
berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ
tillfälle att yttra sig. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Lag (2013:866)
2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866)
3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i
frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Lag (2013:866)
4 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan och
bygglagen (2010:900). Lag (2013:866)
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Utöver lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar finns det flera lagar som preciserar
kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken. Några av dessa är: 2
 Regeringsformen (1974:152)
 Kommunallag (1991:900)
 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna
bostadsförsörjningsansvar
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 Socialtjänstlag (2001:453)
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning

Bakgrund
”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och
livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande.”3
Under hösten 2014 antogs Finspångs kommuns nuvarande plan för bostadsförsörjning.
Programmet arbetades fram under ledning av tjänstemän på ledningsstaben tillsammans med
Miljö- och samhällsberedningen. Programmet pekar ut ett antal utmaningar i Finspång och
fokuserar på behoven hos den äldre befolkningen.4 Lagstiftningen säger bland annat att
kommunernas bostadsförsörjningsprogram ska aktualitetsprövas minst en gång per
mandatperiod eller dessförinnan om förutsättningarna har förändrats.
I Finspång har både kommun och enskilda invånare märkt av en förändrad bostadsmarknad de
senaste åren. Priserna på småhus ökar, kötiderna till hyresrätter blir längre och det finns allt
färre hyresrätter att hyra. Situationen för de grupper av invånare som står längst från
bostadsmarknaden blir därmed ännu svårare. Det berör främst nyinflyttade, nyanlända,
invånare med låg betalningsförmåga eller fysiska- och/eller psykiska funktionsnedsättningar.
I hela Sverige är bostadsmarknaden ansträngd, och det märks även tydligt bland Finspång
grannkommuner och i hela Östergötland. Bostadsbristen är stor, efterfrågan på mark stor och
många stora bygg- och infrastrukturprojekt pågår. Finspång har mycket nära till Norrköpings
kommun och kommunernas invånare rör sig dagligen över kommungränserna i stor
omfattning.
Med detta som grund fick miljö- och samhällsbredningen i uppdrag av Kommunfullmäktige
hösten 2017 att påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingår
att beskriva hur Finspång ser ut i dag med fokus på kommunens geografiska förutsättningar
2

Boverket, Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen, Rapport 2012:12 samt
Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15
3
Vision för Finspångs kommun
4

Finspångs kommun, Strategiskt program för boendeplanering, antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164
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och befintliga bostäder, planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning,
demografi samt olika gruppers särskilda behov på bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta hänsyn till relevanta kommunala, regionala- och
nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.

Tillväxtutmaning 30 000 invånare år 2035
Under hösten 2016 arbetades en tillväxtutmaning fram av Näringslivsrådet i Finspång. Den 31
maj 2017 antogs utmaningen av kommunfullmäktig med tillägget att mål kring hållbarhet
skulle läggas till. I korthet går tillväxtutmaningen ut på att Finspång ska ha 30´000 invånare
2035. Målet är att Finspång:











präglas av innovation, proaktivitet och mod
är en attraktiv boendeort för hela regionen
har regionens högsta sysselsättningsgrad
skolor är bäst i regionen
har universitetsutbildning
är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
har ett kulturliv som överraskar och underhåller
ska ha en hållbar social utveckling
ska ha en hållbar ekologisk utveckling

Relevanta nationella, regionala och kommunala mål
Den svenska riksdagens bostadspolitiska mål innebär att alla människor i alla delar av landet
ska ges en ur social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.5
Boverket fick 2015 ett regeringsuppdrag som handlade om att ta fram uppföljningsbara mål
för hållbar fysik planering.6 Uppdraget kom av den sammanställning som Boverket gjorde
2011 över de nationella mål och planer som hade betydelse för fysik planering.7 Den
rapporten visade på en stor mängd mål och planer inom ett stort antal politikområden. I
förslaget till nya mätbara mål från 2015 så presentera Boverket 7 övergripande mål för
samhällsplaneringen som föreslås bli styrande på nationell, regional och kommunal nivå.
Dessa förslag, som ännu inte är beslutade av regeringen, är följande:
”För att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor och män i alla åldrar behöver
framtida fysisk planering och bostadsförsörjning säkerställa att följande mål
uppnås:
 Bostäder efter människors behov. Människors behov ska styra utbudet av bostäder och
alla ska ha likvärdig tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet.
 Attraktiva livsmiljöer. Alla inne- och utemiljöer ska utformas och gestaltas så att de
främjar jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social sammanhållning.

5

Regeringen, Budgetpropositionen för år 2014, prop. 2013/14:1, Utgiftsområde 18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik, 2014, s. 16
6
Boverket, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering, rapport 2015:44
7
Boverket, Sammanställning av nationella mål, planer och program av betydelse för fysisk samhällsplanering, rapport 2011:17
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God tillgänglighet i vardagen. Lokalisering och nyttjande av bebyggelse och
infrastruktur ska på ett miljö- och hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet i
vardagen.
Bättre resurshushållning. I ett livscykelperspektiv ska miljö-, hälso- och
klimatpåverkan från byggnader, infrastruktur och energiproduktion samt uttaget av icke
förnybara råvaror minska.
Långsiktig livsmedelsförsörjning. Dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken ska
långsiktigt tryggas.
En funktionell grönstruktur. Gröna och blå strukturer ska i ökad grad prioriteras efter
deras potential att bidra med värden och tjänster för människan och för ekosystemet
som helhet.
Färre olyckor. Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna
platser ska förebygga att människor och egendom drabbas av olyckor. ”8

Regeringen har de senaste åren lyft frågan om bostäder i ett antal forum. Bland annat så är en
del av Sverigeförhandlingen att få till ett ökat bostadsbyggande i samband med den nya
höghastighetsjärnvägen. Även i övriga sammanhang som omfattar transportinfrastruktur talas
det om bostäder, bland annat så framgår det i Regeringens direktiv 2017 för ny Nationell
transportplan 2018-2029 att effekten på bostadsbyggande ska vara en den av prioriteringen
vid infrastruktursatsningar. Det ger även effekt på Länstransportplanen (LTP) som är under
revidering för åren 2018-2029. Länstransportplanen arbetas fram och förvaltas av Region
Östergötland, tillsammans med bland annat Regionalt Trafikförsörjningsprogram (RTP) för
kollektivtrafiken, Regionalt utvecklingsprogram (RUP) samt Strukturbild Östergötland.
Östergötlands RUP9 antogs 2012 och grundar sig på följande tre mål: Goda livsvillkor för
regionens invånare, Ett starkt näringsliv och Hög sysselsättning samt Hållbart nyttjande av
naturens resurser. I detta sammanhang har alla tre målen, i olika omfattning, beröring på
bostadsmarknaden. Det tydligaste är kopplingen till goda livsvillkor. En av utmaningarna som
tas upp i RUPen är att utnyttja regionens befolkningstäta kärna och tillvarata möjligheterna i
ytterområdena. Det kopplat till strategin att ”Arbeta för Utveckling av Östergötlands alla
delar” ger en god regional grund till Finspångs kommuns arbete med bostadsförsörjningen.
Hösten 2016 antogs ett nytt Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Östergötland. 10
I trafikförsörjningsprogrammet beskrivs mål och strategier för kollektivtrafikens utveckling i
Östergötland. Enligt RTPn ska kollektivtrafiken i Östergötland bidra till att skapa ett hållbart
transportsystem som en del av ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att
stärka den fysiska tillgängligheten och därigenom binda samman Östergötland. För att lyckas
med detta framkommer i RTPn att kollektivtrafiken ska uppfattas som långsiktig och stabil.
Det ska vara möjligt för invånare att planera var man vill bo och arbeta/studera utifrån ett fast
trafikutbud. En förutsättning för detta är att kollektivtrafiken ges en strukturerande roll i
samhällsplaneringen.

8

Boverket, Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering, rapport 2015:44, s.6
Regionförbundet Östsam, Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland, 2012
10
Region Östergötland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030, 2016
9
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Karta med sammanställning över orter med regionala punkter.

Hösten 2016 antogs även Regional
Strukturbild för Östergötland. 11 Syftet
med Strukturbilden är ett första förslag
till större samverkan och samordning
mellan regionens kommuner och Region
Östergötland avseende den fysiska
planeringen. Kommunerna har
planmonopol, men många av de aktuella
utmaningarna i regionen är
kommunöverskridande, som ökad
pendling, utbygganden av kollektivtrafik
och bostadsförsörjningen. I
Strukturbilden framkommer att goda
livs-och boendeförutsättningar är en viktig del av den samlade regionala attraktiviteten och
utvecklingen för näringslivet. Brist på sådana förutsättningar kan innebära stora konsekvenser
för en region eller en tätort och därför bör all planering sätta människan i centrum.
I arbetet med strukturbilden har en sammanställning och analys gjorts av regionens tätorter. I
strukturbilden framkommer att Finspångs tätort har flera regionala målpunkter och utgör den
del i Finspång som enligt Region Östergötland har störst chanser till utveckling i ett
flerkärnigt Östergötland.
Inom Finspångs kommun pågår arbete inom ett flertal strategiskt viktiga områden som i olika
delar och omfattning hör samman med bostadsförsörjningen. Några av dessa områden är:
 Bredbandsutbyggnad genom fibernät
 Översiktsplan för Finspång
 Utveckling av centrum i Finspångs tätort
 Arbete för ny sträckning av riksväg 51, för att flytta genomfartstrafiken från
Bergslagsvägen
 Strategiskt inköp av mark
2016 beslutade kommunfullmäktige att Finspångs kommuns Översiktsplan, antagen 2011, är
fortsatt aktuell. Samtidigt med aktualitetsbeslutet gavs flera uppdrag till kommunstyrelsen
som förvaltningen arbetar vidare med, bland detta fanns uppdrag om att göra fördjupande
översiktsplaner för landsbygden och för tätort Finspång. Med ovanstående som bakgrund har
uppdragen förändrats och genom nytt beslut i kommunfullmäktige i juni 2017 pågår
processen nu med att arbeta fram en ny översiktsplan för hela Finspång.
Det bostadsförsörjningsprogram som detta är ett underlag till, kommer vara ett viktigt
planeringsunderlag för den kommande nya översiktsplanen i enlighet med plan- och
bygglagen samt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

11
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Nuläge och förutsättningar
Finspång huvudort är Finspångs tätort12
tillsammans med omlandet och följande tätorter i
omlandet; Falla, Butbro samt Lotorp. I Finspång
finns även tätorterna Rejmyre, Sonstorp,
Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl, Borggård
och Igelfors. I Finspång ingår även övriga orter
och landsbygd som exempelvis Hävla,
Byle/Ekesjö samt Brenäs.

Lila linje skiljer Finspång med omland från Övriga orter
och landsbygd

Finspång ligger i nordvästra delen av
Östergötlands län, gränsande till både Region
Örebro Län och Södermanlands län. Finspång är
vidsträckt och består till stor del av bergslag och
stora skogsmarker. I Finspång finns även flera
unika kulturmiljöer som exempelvis Hävla gamla
bruk. Utmärkande är även de drygt 360
namngivna sjöarna som finns, den största är
Glan.
Den 31 december 2016 bodde det 21 526 personer i Finspång. Trenden sedan 2009 är att
Finspångs har en stabil befolkningsökning vilken till största delen består av inflyttning av
nyanlända.
Antal kommuninvånare 31 december 2016.13

Inom Finspångs finns det delvis
Område
Antal
Andel
landsbygdsbusstrafik men största delen av
Finspång
21´526 100 %
resorna mellan orterna sker med bil. Det
Finspångs tätort med omland
14´516 67
finns marginell lokaltrafik inom Finspångs
Övriga tätorter
2´759 13
tätort vilket påverkar möjligheten till
Övriga
orter
samt
landsbygd
4´251 20
vardagsresor för den som inte har egen bil
eller kan förflytta sig genom att gå eller cykla.
Cykelvägar finns inom några orter men är inte utbyggda på så sätt att det går att ta sig mellan
samtliga orter på cykelvägar.
Finspång ligger utmed riksväg 51 som binder ihop Bergslagen och Region Örebro län, med
framförallt Norrköpings kommun. I Norrköping finns en intermodal knutpunkt, det vill säga
där flera olika transportslag möts, i form av Norrköpings hamn, E4/E22, flygplatsen samt
södra stambanan. I Norrköping pågår även byggandet av en ny godsbangård med utökad
tillgänglighet till Norrköpingshamn, vilken är en del av arbetet med den kommande
snabbjärnvägen Ostlänken.

12

Tätort definieras av SCB som: ett tättbebyggt område hussamlingar med minst 200 invånare och som mest 200 meter mellan husen.
Undantag finns.
13
SCB, Folkmängd efter region och vart 5:e år, hämtade uppgifter 2017-07-03
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/FolkmangdTatort/?rxid=48d73f98-6fc4-439b-bbaa-ee9e8f20a091
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Näringsliv och arbetsmarknad
Finspång är en levande industrikommun med ett näringsliv som har en unik struktur med
såväl småföretag, mindre industrier och flera världsledande internationella företag. Den
absolut största näringsgrenen inom kommunen är ”Tillverkning och utvinning” som
sysselsätter över 4 200 personer i Finspång. Näst största näringsgren är inom ”vård och
omsorg” som sysselsätter drygt 1 800 personer.14 Dessa områden är tydlig könsuppdelade då
den större delen av anställda inom tillverkning och utvinning är män, medan kvinnor är
dominerande inom vård och omsorg. Största arbetsgivaren är Siemens Industrial
Turbomachinery AB (”Siemens”) med drygt 2´500 anställda följt av Finspång kommun med
drygt 1´700 anställda exklusive de kommunala bolagen.15
Antal sysselsatta inom de fem största näringsgrenarna 2015 .16
Näringsgren

Antal

Tillverkning och utvinning

4´239 42

Vård och omsorg

1´790 18

Utbildning

989 10

Handel

543 5,4

Företagstjänster
Totalt antal sysselsatta

I Finspång finns drygt 1680 registrerade
företag varav ungefär 370 företag har 1-9
anställda. 560 företag har 1-50 anställda
samt drygt 115 företag med 100 anställda
eller fler. Det finns även en stor mängd
företag utan anställda, vilka ofta är enskilda
firmor där personen i fråga ofta även har en
anställning i ett annat företag.

Andel

498 5
9´979

Finspångs kommun har ett näringslivsråd som består av representanter från näringslivet,
ledande politiker och ansvariga tjänstemän. Det driver idéer och frågor som rör företagandet i
Finspångs i syfte att skapa attraktionskraft för nyföretagande och företagsetableringar i
kommunen.

Offentlig service
I kommunhuset i Finspångs tätort finns
kommunens ledning med kommundirektör
samt kommunens förvaltning och samtlig
sektorledning. I kommunhuset har även
kommunalråd och övriga politiker sina
arbetsrum.
Finspång tätort har en bemannad
polisstation mitt i centrum. Polisstationen
har öppet samtliga vardagar och ett antal
kommunpoliser utgår från stationen. I
tätorten finns även räddningstjänsten
huvudstation. Så kallade FIP17-enheter finns
placerade i Rejmyre och Hällestad.
Ambulanssjukvården utgår från
räddningstjänstens byggnad i Finspångs
tätort.

För- och grundskolor i Finspångs kommun 2017
Förskola (st.)
Grundskola (st. & åk)
Kommunal Fristående Kommunal
Fristående
Finspångs tätort

11

3

-

-

6 (F-6)
2 (7-9)
1 (grund sär)
1 (F-6)

Lotorp

1

Rejmyre

2

-

1 (F-6)

-

Brenäs

1

-

1 (F-6)

-

Ekesjö

1

-

-

-

Igelfors

1

-

1 (F-6)

-

Grytgöl

- (3)*

- (15platser)*

1 (F-6)

-

1

-

-

1 (F-6)

Hällestad

- (2)*

-

1 (F-6)

-

Sonstorp

2

-

-

-

Ljusfallshammar

-

* siffror inom parantes anger antal platser inom pedagogisk omsorg utöver
förskolor.

14

SCB, AMPAK 2015, Tabell FTG 2.5
Sökning i UC ABs register 170809
16
SCB, 2015, Tabell AKF 2.1 år
17
Första insatsperson, i Finspångs fall är det deltidsanställda inom räddningstjänsten
15
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I Finspångs tätort finns en vårdcentral med barnmorske- och psykiatrimottagning,
barnavårdscentral, folktandvård med mera. Distriktssköterskemottagning finns även i
Rejmyre. I Finspångs tätort finns flera apotek och i övriga kommunen finns ombud för
apoteksutlämning på 3 orter.
Finspångs kommun har barnomsorg samt grundskolor i flera orter. Högstadiet samt gymnasiet
är samlat inne i Finspångs tätort. Där finns även kommunens huvudbibliotek, filialer finns i
Rejmyre och Hällestad. Kommunens turistbyrå finns i Kulturhuset i Finspångs tätort, men det
finns även en säsongsöppen turistbyrå i Rejmyre.

Infrastruktur och kollektivtrafik
Finspång genomkorsas av riksväg 51 som är den viktigaste vägen i kommunen för både
transport av gods och för mäniskor att använda sig av. Riksväg 51 går från hamnen i
Norrköping via Finspång, Sonstorp, Hällestad och Ljusfallshammar upp mot Hallsberg,
Kumla och Örebro. Även väg 215 mot Linköping samt vägen mot Rejmyre har strategiskt
viktiga funktioner.
Det finns ett enkelstår för järnvägen som binder ihop Finspång med södra stambanan via
Skärblacka och Kimstad. Spåret är oelektrifierat och används i dag enbart för godstransporten
in till det centralt belägna industriområdet i Finspångs tätort.
I Finspång finns det kommunala bolaget
Finet som bygger ut och ansluter både
företag och privatpersoner till fiber. Utöver
Finet finns flera privata marknadsaktörer
som bygger ut fiber och ansluter kunder.
Den utbyggnad som kommunen har störst
möjlighet att påverka är den som sker via
Finet.
Fibern är väl utbyggt till hushåll och företag
i större delen av Finspångs tätort, även i
tätorterna Rejmyre, Hällestad och Sonstorp
med fler. Under 2017 beslutades om en ny
Strategi för IT-infrastruktur.18 Kopplat till
den fattade även kommunfullmäktige beslut
om en utbyggnadsplan för fiber.19
Utbyggnadsplanen pekar ut
områden/sträckor där kommunen vill
prioritera utbyggnad av stamfiber, den fiber
som binder ihop olika orter och kommuner, för att sedan FINET eller marknadens övriga
aktörer enklare ska kunna ansluta områden.

18
19

Finspångs kommun, Strategi för IT-Infrastruktur 2017-2020, 2017
Finspångs kommun, Utbyggnadsplan för IT-Infrastruktur 2017-2020, 2017
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Kollektivtrafik
I delar av Finspång finns det linjelagd kollektivtrafik som Östgötatrafiken AB driver.20 Mellan
Finspångs tätort och Norrköping samt Linköping finns det expressbusstrafik med relativt täta
avgångar. I Finspångs tätort med omland finns det även en servicelinje med en mindre buss
som går in i bostadsområden och hämtar resande. För att åka med servicelinjen ska resan
förbeställas senast en timme innan resan och den som åker betalar med Östgötatrafikens
vanliga busskort och/eller reskassa.
Till och från Finspångs tätort finns även landsbygdstrafik. Det finns direktlinjer till Rejmyre
som fortsätter till Hävla vid vissa turer. De flesta turerna till och från Rejmyre går dock via
byte i Vistinge. Där kan resande välja på att åka mot Norrköping, Rejmyre eller Finspångs
tätort. (Linje 416 och 410). Det finns linjetrafik på lördagen och på söndagar är linje 416
anropsstyrd. Det innebär att resan måste förbeställas senast 2 timmar innan avgång enligt
tidtabell.
Linje 414 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad och Ljusfallshammar
till Skönnarbo. Alla hållplatser trafikeras inte vid varje avgång. Det finns ingen trafik på
söndagar.
Linje 413 går från Finspångs tätort via Sonstorp, Borggård, Hällestad till Grytgöl. På den
linjen finns få fasta avgångar direkt mellan Grytgöl och Finspångs tätort, oftast behövs ett
byte i Hällestad. Vidare är de flesta turer anropsstyrda. Det finns anropsstyrd trafik på lördag.
Det finns ingen trafik på söndagar.
Linje 417 trafikerar Finspångs tätort via Lotorp till Igelfors. Alla turer går inte hela vägen
mellan Lotorp och Igelfors. Det finns anropsstyrd trafik på lördag. Det finns ingen trafik på
söndagar.
Linje 419 trafikerar Finspångs tätort, Falla, Doverstorp och fortsätter sedan mot Kimstad.
Linjen har ingen helgtrafik.
Det finns hösten 2017 även två linjer i norra Finspång som trafikeras av Sörmlandstrafiken
genom medfinansiering av Östgötatrafiken. Linje 401 Vingåker till Hävla via Marsjö och
Byle samt linje 411 Katrineholm till Hävla via Tisnarbro, Nora, Brenäs. Dessa linjer beslutade
Östgötatrafiken augusti 2017 att inte medfinansiera från och med 2019. 21
Utöver detta finns Närtrafik på landsbygden. Det innebär att de som har mer än 2 km till
närmaste hållplats för linjetrafik kan beställa resa med Närtrafiken vardagar kl. 09.00-12.30
och 17.00–22.00 samt lördagar, söndagar och röda dagar kl. 09.00-17.00. Resan ska beställas
två timmar innan planerad avresa. Resan kan ske till större närmare tätort eller in till
Finspångs tätort. Finspångs är uppdelat i flera olika närtrafikområden som alla har en möjlig
tätort utöver Finspångs tätort som mål. För resor med Närtrafiken gäller inte Östgötatrafikens
ordinarie kort eller reskassa, en enkel resa betalas med kort eller kontant och kostar för
närvarande 45 kronor.

20

Uppgifter hämtade via www.ostgotatrafiken.se 2017-09-06
Trafikutvecklingsgruppen Östgötatrafiken, Sörmlandstrafikens länsöverskridande trafik. Trafikplikt och medfinansiering, 2017

21
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Befolkningens sammansättning och framtida
utmaningar
I Finspång bor det 21 526 invånare. Invånarantalet har minskat under en rad decennier och
framför allt under 1990-talet. Sedan 2009 ökar befolkningen i kommunen, men trots detta
finns flera utmaningar att hantera. Utmaningarna består till stor del i faktorer som
befolkningens sammansättning och invånarnas allmänna förutsättningar till ett gott liv. Till
de viktigaste faktorerna i ett bostadspolitiskt perspektiv hör en åldrande befolkning och
situationen på arbetsmarknaden.
Befolkningsprognos fördelat per årsklass fram till 2032.
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Diagrammen ovan visar befolkningsstrukturer i antal personer i 1-årsklasser 2016 och en
prognos för 2032. Med ökad befolkning ökar samtliga åldersgrupper under perioden. Men det
går även att se att gruppen upp till 15 år och gruppen 36-43 år troligen ökar mer än övriga
grupper och i slutet av perioden både är fler i antal och en större andel av befolkningen än
2016.
24,5 % av invånarna i Finspång, 5264 personer, är 65 år eller äldre, vilket betyder att
Finspång har en äldre befolkningsstruktur än riksgenomsnittet, vilket är 19,8%. Andelen äldre
i befolkningen har ökat sedan 1996, då det enbart var 17,4 % som var äldre än 65 år.
Befolkningsprognosen för 30´000 invånare 2035 visar att de äldres andel av befolkningen
kommer att vara relativt konstant, men antalet äldre ökar med en ökande befolkning.
Hushållens sammansättning förändras över tid. Mellan 2012-2016 har andelen ensamstående
hushåll ökat i Finspång. Flest antal ensammanstående hushåll består av män under 65 år, följt
av ensamstående kvinnor över 65 år. Gruppen ensamstående kvinnor med barn är mycket
större än ensamstående män med barn, kvinnorna är fler än dubbelt så många. När hushållens
sammansättning förändras ändras även behoven av olika former av boende.
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Uppgifter om hushållens sammansättning i Finspångs kommun 2012-201622

Medellivslängden i Finspång var 2015 något lägre än för rikssnittet. Kvinnors medellivslängd
var 82,2 (riket 83,8 ) och medellivslängden för män var 79,5 (riket 80,1).23
Andelen förvärvsarbetare i åldern 20-64 år i Finspång var år 2015 77,1% medan motsvarande
siffra för Östergötland var drygt 79 %.24 På motsvarande sätt är andelen invånare med
eftergymnasial utbildning i ålder 25-64 år 29% något längre i kommunen än i länet, 31,2 %.
När det gäller befolkningens sammansättning i övrigt är den enskilt största gruppen
utrikesfödda från Finland. De därpå största grupperna är invånare födda i Syrien samt Bosnien
Hercegovina. Andelen av befolkningen i kommunen som har utländsk bakgrund har ökat från
16,3% år 2005 till 24,2% år 2017, den största andel finns i Finspång.

Social hållbarhet och folkhälsa
Under 2013-2014 arbetade en regional kommission för folkhälsa, Östgötakommissionen, med
uppdraget ”att belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och
erfarenhetsperspektiv. 25 Syftet med Östgötakommissionens arbete var dels att analysera
hälsoläget utifrån bland annat socioekonomiska-, miljö-, genus-, mångfald-/ickediskriminerings- och livscykelperspektiv. Dels att föreslå insatser på läns-, kommun- och
stadsdelsnivå som skulle skapa förutsättningar för en bättre hälsa på lika villkor för alla som
bor och verkar i Östergötland.26
22
23

SCB
Folkhälsomyndigheten, Folkhälsodata, hämtade uppgifter 2017-07-03,

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/folkhalsodata/faktablad/05-ostergotlands-lan/0562_finspang.pdf

24

Sökning på Kolada, 170908
Östgötakommissionen, Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport, 2014, s. 5
26
Finspångs kommun, Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar, 2017
25
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Fullständiga gymnasiebetyg är det enskilt viktigaste kravet som gäller för alla typer av tjänster
i arbetslivet.27 Ofullständiga gymnasiebetyg innebär att sannolikheten att få ett yrke med låg
socioekonomisk status ökar, samtidigt som det i sin tur innebär en ökad risk att utsättas för en
skadlig arbetsmiljö. Den skadliga arbetsmiljön kan vara både ogynnsam psykosocial
arbetsmiljö, men även fysiska exponeringar och ökad risk för olycksfall i arbetet. Risken att
utsättas för fysiska skador har dessutom tydliga samband med arbetsrelaterad stress.
Arbeten med låg socioekonomisk status kan även innefatta otrygga anställningar. Detta kan få
effekter i form av osäker inkomst och osäker försörjning som i sin tur leder till ekonomisk
otrygghet och som i sig är en starkt bidragande faktor till ohälsa. En osäker försörjning
innebär även en försiktighet och oförmåga att välja ett boende som passar familjesituationen.
Trångboddhet är en möjlig effekt av detta, vilket i sin tur innebär en hemmamiljö som är
stressande både för föräldrar men kanske främst för barnen som får svårigheter att finna ro till
läxläsning med mera. Detta kan eventuellt leda till försämrade skolresultat och som
Östgötakommissionen skriver är fullständiga gymnasiebetyg det enskilt viktiga kravet för att
komma ut i arbetslivet och egen försörjning.

Urbanisering och interna flyttmönster
Begreppet urbanisering innebär i första hand befolkningens förflyttning från land till stad. I en
mer tillspetsad och specifik mening pågår landsbygdens avfolkning parallellt med
befolkningstillväxten i tätort och städer. Graden av befolkningstillväxt i en tätort behöver inte
nödvändigtvis stå i direkt relation till landsbygdens avfolkning.28 Befolkningsstorlekens
förhållande mellan landsbygd och stad benämns som urbaniseringsgrad. Urbaniseringsgraden
kan öka om fler människor flyttar till en stad samtidigt som dess kringliggande landsbygd
ligger på en konstant befolkningsmängd.
För 200 år sedan bodde 90 % av Sveriges befolkning på landsbygden. Idag är det tvärtom då
85 % av befolkningen bor i tätorter. År 2015 var antalet tätorter enligt SCB 1 979 stycken, 63
% av tätorterna hade färre än 1 000 invånare och enbart 124 tätorter hade fler än 10 000
invånare.
En tillbakablick på Finspångs de senaste åtta åren visar följande interna flyttmönster, indelat i
nycklekodsområden. Det finns en tydlig avbefolkning i Hällestad där minskningen är
närmare 0,4 % per år. Nettoantalet uppgår till 11 personer per år, vilket i sig inte är några
större siffror men trenden visar likväl en befolkningsminskning i Hällestad, detta i en
kommun som i övrigt bara växer.
Befolkningsökningen i kommunen är till största delen centrerad till Finspångs tätort med
omland, framförallt Risinge. Dessa områden växer tillsammans med 0,9 % per år vilket
motsvarar i princip hela kommunens totala ökning. I Finspångs tätort är det till största delen
Östra Finspång som står för befolkningstillväxten med sina 0,8 % i årlig befolkningsökning
medan Västra Finspång (0,09 %) och Nyhem (0,25 %) står för mera blygsamma ökningar.
Regna och Skedevi är två områden som ökar marginellt, ökningen kan i princip förklaras med
enbart en familjs till- eller avflyttning.
27

28

Östgötakommissionen, Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport, 2014, s. 19
Finspångs kommun, Framtidsperspektiv för Finspångs kommun – Utmaningar och ansvar, 2017
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Finspångs tätorts befolkning är inte särskilt gammal och befolkningen förväntas fortsätta öka.
16 % av befolkningen är mellan 0 och 14 år samtidigt som två av tre största åldersgrupperna i
tätorten är 20-24 år och 25-29 år. Snittet i Sverige på andelen 0-14:åringar är 17 %, vilket
innebär att Finspångs tätort matchar de siffrorna.
Finspångs tätort är det enda område inom kommunen som visar upp en positiv nettoökning av
befolkning sett till det interna flyttmönstret. Områden såsom Risinge, Hällestad, Regna och
Skedevi visar samtliga upp ett negativt nettoflöde. Detta resulterar i att kommunen i allt högre
utsträckning urbaniseras till Finspång tätort med omland, då tätorten både växer mest rent
procentuellt, men även tilldrar sig inflyttning från andra delar av kommunen. Finspång
urbaniseras allt mer, men hastigheten på urbaniseringen har hittills varit relativt långsam.
Invandringen bidrar mycket till befolkningstillväxten i Finspång. För att kommunen ska
fortsätta växa fordras, det utifrån fortsatt födelseunderskott och en långsam takt gällande
inflyttning från andra kommuner, att invandringen fortsätter understödja
befolkningstillväxten. Invandringen bidrar även till hela kommunens befolkningstillväxt då
samtliga områden visar upp en befolkningstillväxt sett till invandring. Det går därför att
argumentera för att invandring bidrar till att tillväxt och befolkningsökning sker i hela
kommunen och inte bara i de annars mest expansiva områdena, Finspångs tätort och Risinge.
Den största utflyttningen från Finspång sker i åldersgruppen 20-29 år, de flesta som flyttar ut
är 20-24 år vilket troligen till stor del handlar om personer som söker sig till högskoleorter för
vidare studier. Men, även den största inflyttningen sker i åldern 20-29 år, främst i de senare
åren.
2016 flyttade det in 228 barn i åldrarna 0 – 5 år. Det är mer än en fördubbling mot hur det var
för bara några år sedan. 2013 var det enbart 105 inflyttade barn i den åldersgruppen.
Baserat på de senaste årens flyttningar är det troligt att det även i fortsättningen är så att
kommunen tappar personer i åldrarna 20-30 år, då många väljer att studera på andra orter.
Noterbart är att antalet 30-50 åringar är relativt stort. Vad gäller flyttmönster kan konstateras
att både in- och utflyttningen i Finspång till stor del sker i närregionen.

Befolkningsökning och bostadsbehov
I Finspångs kommuns Framtidsperspektiv 2017 lyfts frågan om den ökande befolkningen och
de krav det ställer på bostadsbyggandet. Boverket justerade sin byggbehovsprognos tidigare
än vanligt, bland annat på grund av den betydligt större förväntade befolkningsökningen samt
att byggandet de senaste åren inte har ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behovet. 29
Under de kommande tio åren förväntas folkmängden i Sverige öka med drygt 1,2 miljoner
personer. Ökningen sker i alla åldersklasser och fördelar sig enligt följande:

 unga förväntas bli drygt 400 000 (33% av ökningen)
 förvärvsarbetande åldrarna, 20-64 år, förväntas befolkningen öka med drygt en
halv miljon (ca 41,5% av ökningen)

29

SCB, Statistiska meddelanden SCB, BE 18 SM 1601, Sveriges framtida befolkning 2016–2060, 2016
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 äldre drygt 300 000 (25% av ökningen)
Finspång utgör 2017 drygt 2,15 promille av Sveriges befolkning, om det förhållandet kvarstår
innebär det en befolkningsökning med 2´580 personer under perioden 2016 – 2025, vilket
motsvarar en befolkning i kommunen på 23´800 invånare 2025. Av dessa nya invånare skulle
972 stycken utgöras av 0-19 åringar, 996 stycken i åldern 20 – 64 år och 600 stycken över 65
år.
Omräknat i ett ökat bostadsbehov skulle det enligt Boverkets prognos innebära drygt 1´400
fler bostäder i Finspång under perioden 2016 – 2025. Under 2017 färdigställdes drygt 50 nya
bostäder. Det innebär i så fall att det behövs ungefär 1´350 bostäder ytterligare fram till 2025
eller omräknat per år, drygt 150 stycken vid en linjär utveckling.
Det nya målet för Finspång om 30´000 invånare 2035 innebär större befolkningsökning och
behov av fler bostäder. Det innebär ytterligare cirka 3´100 bostäder fram till 2035. Det skulle i
så fall betyda ett byggbehov med cirka 310 bostäder per år under perioden 2026-2035 vid en
linjär befolkningsökning.
En sådan positiv och snabb utveckling ställer inte enbart krav på kommunens förmåga att
möta efterfrågan på bostäder, utan det ställer även krav på utveckling av centrala
samhällsfunktioner som vägar och kommunikationsstråk, vatten och avlopp, skolor, vård- och
omsorg och övrig samhällsservice.

Pendling
Enligt SCB definieras pendling som regelbundna förflyttningar mellan bostad och arbetsställe
där minst en kommungräns korsas. Flera vetenskapliga studier visar att de flesta människor
upplever 45 minuter till max en timma som acceptabel tid för pendling, i en färdriktning. 30
Finspångs tätort med omlands placering nära främst Norrköping, men även till Linköping,
Motala och Örebro ger goda förutsättningar både för in- och utpendling till en stor
arbetsmarknad. Pendlingstider och möjligheter till hållbart resande varierar stort inom
kommunen beroende på i vilken del av kommunen invånaren är bosatt i. I flera
pendlingsrelationer, det vill säga mellan orter, är inte kollektivtrafik och eller tåg ett valbart
alternativ för att få en attraktiv restid.
Pendlingstid för expressbuss och bil från Finspångs Station.
31
Ort
Resetid expressbuss min.
Körsträcka bil km
Norrköping C
43
30
US Södra, Linköping 64
59,6
Linköping C
56 (byte till pendel i Kimstad)
56,7
Motala C
99 (byte till pendel i Kimstad)
66,3
Örebro C
210 (byte till tåg i Norrköping 86,7
samt 1-3 fler byten)
Katrineholm C
90 (byte till tåg i Norrköping)
64,6

30
31

Körtid bil min.
28
55
50
61
81
65

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Veckopendling – en översiktsstudie, Dnr 2010/14,
www.eniro.se , sökning på ortnamn, uppgifter hämtade 2017-07-04,
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Den största in- och utpendlingen till och från Finspång går till Norrköping, inpendlarna från
Norrköping är fler än utpendlarna till Norrköping. I inpendling följs Norrköping av Linköping
och sedan Motala. Utpendlingen sker främst utöver Norrköping till Linköping följt av
Katrineholm och Vingåker.32
I Regionalt Trafikförsörjnings
Program (RTP) finns denna bild
återgiven.33 Bilden visar restid
med kollektivtrafik respektive
med bil från olika
utgångspunkter med mål
Linköpings respektive
Norrköpings resecentrum. Varje
punkt i kartan motsvarar en
hållplats i kollektivtrafiknätet.
Färgen på punkten visar hur lång
restiden är till resecentrum i Linköping eller Norrköping med kollektivtrafik från den aktuella
hållplatsen. Enligt RTP understiger restiden mellan Norrköping och Finspångs tätort en
halvtimme med kollektivtrafik, men vid en sökning i Östgötatrafikens reseplaneraren tar resan
drygt 39 minuter med expressbuss mellan Norrköpings Resecentrum och Finspång station. I
kartan syns att restiden är betydligt kortare med bil än med kollektivtrafik, samt att Finspång
inte har landsbygdstrafik i hela kommunen.

Tätorter i Finspång
Antal kommuninvånare 31 december 2016 per tätort.34
Område

Antal

Andel

Rejmyre

894 4,2

Sonstorp

435 2,0

Hällestad

338 1,6

Ljusfallshammar

322 1,5

Grytgöl

294 1,4

Borggård

242 1,1

Igelfors

234 1,1

Finspångs tätort

13´074 61

Lotorp

683 3,2

Falla

466 2,2

Butbro

293 1,4

32

SCB, Tabell BEF302 samt BEF301, 2015
Region Östergötland, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030, 2016, Bild 12.
34
SCB, Befolkningsstatistik, hämtade uppgifter 2017-07-03
33

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/?rxid=236f0d0d-d8bc-4596-b238-6973b617078a.
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Finspångs tätort med omland
Finspångs tätort är kommunens huvudort och ligger i södra delen av Finspång med mycket
bra pendlingsmöjligheter till främst Norrköping. I Finspångs tätorts omland ingår Falla,
Butbro och Lotorp samt områdena där mellan. Finspångs tätort är en levande industriort med
ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre industrier och flera
världsledande internationella företag. Finspångs tätort präglas av centralt belägen industri med
internationell verksamhet, tillsammans med slottet och flera sammanhängande parkmiljöer. I
tätorten finns även det stora sport- och rekreationsområdet Arena Grosvad. Finspångs tätort
har en positiv befolkningsökning och är tillsammans med omlandet den del av kommunen
som växer mest.
Handel och service
I Finspångs tätort finns ett större utbud av dagligvaru- samt detaljhandel koncentrerat till
främst centrum vid Bergslagstorget samt handelsområdet Viberga. I tätorten finns ett flertal
drivmedelsstationer och laddstolpar för elbilar. Dock saknas tillgång till biogas.
Offentlig service
I Finspångs tätort finns närsjukvård och äldreboenden, ett flertal förskolor, grundskolor samt
två gymnasieskolor. Från Finspångs tätort utgår hemtjänsten, i tätorten finns även stöd och
service för boende med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kulturhuset,
kulturskolan med sin verksamhet, fritidsgården Hörnan samt kommunens huvudbibliotek och
turistbyrå finns även dessa i tätorten.
Rejmyre
Rejmyre ligger 25 km norr om Finspångs tätort, Rejmyre är kommunens näst största tätort.
Rejmyre utvecklades som samhälle kring det glasbruk som anlades 1810 sedan Sverige
förlorat flera viktiga glasbruk i samband med förlusten av Finland. Under senare delen av
1800-talet och i början av 1900-talet var Rejmyre ett av landets ledande glasbruk. 1913
sysselsatte bruket omkring 400 arbetare och ett samhälle hade växt upp kring Bruksgatan. I
dag är Rejmyre glasbruk det enda glasbruket norr om Småland med produktion.
Handel och service
I Rejmyre finns en dagligvarubutik, Coop Nära i Rejmyre. Butiken är ombud för bland annat
Apoteket, Systembolaget, Postnord och Svenska Spel och ATG. Det finns även
drivmedelsstation med självbetjäning.
Glasbruket och besökare till orten har skapat förutsättningar att utveckla det som kallas Glasoch hantverksbyn med flera små verkstäder, butiker och utställningar.
I Rejmyre finns flera restauranger/matserveringar.
Offentlig service
I Rejmyre finns barnomsorg och grundskola F-6. I Rejmyre finns en biblioteksfilial. I Glasoch hantverksbyn finns även en säsongsöppen turistbyrå.
Särskilt boende för äldre finns på Berggården. Från Rejmyre utgår även hemtjänst. I Rejmyre
finns även distriktsköterskemottagning.
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Sonstorp
Sonstorp ligger ungefär 9 km väster om Finspångs tätort utmed riksväg 51 mot Örebro.
Sonstorp är ett yngre stationssamhälle som byggdes ut i samband med att järnvägen Finspång
–Pålsboda anlades på 1800-talet.
Handel och service
På orten finns ett mindre säsongsöppet matställe vid minigolfbanan.
Offentlig service
Barnomsorg finns i Sonstorp. Närmaste grundskola är i Hällestad eller i Finspångs tätort.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad eller i Finspångs tätort.

Hällestad
Hällestad ligger drygt 14 km väster om Finspångs tätort, efter Sonstorp, utmed riksväg 51 mot
Örebro. Kring bygdens administrativa centrum i Hällestad kyrkby finns omfattande lämningar
av mycket tidig bebyggelse på den rika Hällestadslätten. I områdets södra del uppstod tidigt
en omfattande och viktig gruvbrytning som gav förutsättningar för att utveckla järnhantering
och orter kring tidiga bruk som Borggårds bruk.
Handel och service
I Hällestad finns en dagligvarubutik med utlämningar av apoteksvaror och utlämning för
DHL. Det finns även en mindre drivmedelsstation och en pizzeria.
Offentlig service
Barnomsorg och grundskola (F-6) finns i Hällestad. Äldreomsorg finns i form av
Hällestadsgårdens vårdboende med 37 vårdplatser med olika inriktning. Från Hällestad utgår
även hemtjänst. I Hällestad finns även en biblioteksfilial.

Ljusfallshammar
Ljusfallshammar med omnejd ligger 25 km nordväst om Finspångs tätort utmed riksväg 51
mot Örebro. Områdets tätort är Ljusfallshammar. På landsbygden utanför Ljusfallshammar
ligger Lämneå Bruk.
Handel och service
TIB Möbler bedriver möbelförsäljning, den närmaste daglivarutbutiken finns i Hällestad.
Offentlig service
På orten finns kommunal barnomsorg samt fristående grundskola F-6. Närmaste kommunala
grundskola är i Hällestad. Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Grytgöl
Grytgöl ligger 20 km från Finspångs tätort, nära gränsen till Örebro län. Samhället ligger vid
Emmaån och präglas av Grytgöls Bruk med anor från 1600-talet. Området har utvecklats
kring gruvbrytning och järnhantering vid ett flertal bruk och hammare. Den industriella
traditionen lever vidare i orten Grytgöl, där Grytgöls Bruk dominerar.
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Handel och service
Dagligvaruservice saknas i området, närmaste butik finns i Hällestad, Igelfors eller Finspångs
tätort.
Offentlig service
I Grytgöl finns både kommunal och fristående barnomsorg samt en grundskola (F-6).
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.
Borggård
Borggård ligger 17 km väster om Finspång. Samhället ligger vid Hällestadsån och präglas av
Borggårds Bruk med anor från 1500-talet. Idag tillverkas bearbetade produkter från metalltråd
och band.
Handel och service
Närmaste dagligvarubutik finns i Hällestad.
Offentlig service
Barnomsorg finns i Sonstorp och Hällestad. Grundskola finns i Hällestad.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Hällestad.

Igelfors
Igelfors ligger 20 km norr om Finspångs tätort i Regnaområdet, vilket omfattar Regna
församling. Det är ett utpräglat landsbygdsområde vars historiska centrum finns i Regna
kyrkby.
Områdets tätort är Igelfors som växte upp kring Igelfors bruk. Under 1860-talet växte två bruk
upp parallellt i trakten, dels Igelfors Stångjärnsbruk, dels Nyhammars spikbruk. 1891 slogs de
båda bruken samman och därmed föddes Igelfors bruks AB.
Handel och service
Det finns en dagligvarubutik i Igelfors som är även ombud för Apoteket, Systembolaget och
Svenska Spel samt DHL. En mindre drivmedelsstation finns i anslutning till butiken.
Offentlig service
I Igelfors finns både barnomsorg och skola F-6.
Närmaste särskilda boende för äldre finns i Finspångs tätort.

Landsbygd och övriga orter
Antalet invånare på landsbygden och i övriga orter har varit relativt konstant under längre
period, drygt 23 % av invånarna i Finspång. Med en befolkning på runt 4´000 invånare har
både antal och andelen boende i övriga orter och på landsbygden varit relativt konstant när
kommunens totala invånarantal ökat. I perioden början finns en mindre nedgång men den
kompenseras av en mindre uppgång i perioden slut.
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Antal invånare 2005-2016 fördelat mellan Finspång med omland, övriga tätorter samt övriga orter och landsbygd
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Fritidshusområden
Antalet fritidshus som taxerats som fritidsbostäder år 2009 i Finspång var 1´381. I områdena
Bränntorp, Ingestorp och Sunda bodde år 2008 sammanlagt 169 personer permanent. En ökad
andel permanentboende i fritidshusområden ställer ökade krav på vatten- och
avloppssystemen. Det enskilt största fritidsområde i Finspång är Bränntorp med över 300
fastigheter.
Så gott som samtliga fritidshusområden har lockat någon eller flera ägare att bosätta sig
permanent i sitt fritidshus och antalet permanentboende ökar. Faktorer som bidrar till ökat
permanentboende är servicenära, sjönära, generösa byggrätter i detaljplan, läget nära natur
och vatten, kostnadsläget samt hög standard när det gäller väg och VA. Omvandling av ett
fritidshusområde till ett område för permanentboende sker över tid.
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Bostadsutbud
I Sverige finns det flera olika former av boende och upplåtelseformer. Vanligast är boende i
lägenhet, som hyresrätt eller bostadsrätt, eller boende i småhus som äganderätt, det vill säga
boende i eget hus. I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget ägt småhus. Störst
andel småhus finns utanför Finspångs tätort med omland, störst andel flerbostadshus finns
inne i Finspångs tätort.
Antal lägenheter efter hustyp samt upplåtelseform i hela Finspång.
35

Finspång, antal lägenheter efter hustyp 2016

Upplåtelseform efter hustyp, 2016

Småhus

5´655

91 % äganderätt, 3 % hyresrätt, 6 % bostadsrätt

Flerbostadshus

4´732

68 % hyresrätt, 32 % bostadsrätt

598

99 % hyresrätt, 1 % bostadsrätt

10´985

47 % äganderätt, 36 % hyresrätt, 17 % bostadsrätt

Övriga hus & specialbostäder
Summa

Alla upplåtelseformer har sina fördelar och nackdelar och svarar mot olika behov på
bostadsmarknaden. En god blandning av olika upplåtelseformer skapar balans och möjliggör
positiva flyttkedjor inom kommunen. Finspång har övergripande en god blandning mellan
upplåtelseformen, men den skiljer sig mycket åt beroende på område och tätort.
Tabell över nyckelkodsområden och antal lägenheter per upplåtelseform
Nyckelkodsområde

Flerbostadshus Småhus

Övriga hus

Totalsumma

11 - Västra Finspång

1346

960

68

2374

12 - Nyhem

387

192

0

579

15 - Östra Finspång

2606

1148

98

3852

21 - Lotorpsdelen

68

383

5

456

22 - Falladelen

20

384

0

404

23 - Risingedelen

0

130

2

132

24 - Vistingedelen

0

170

0

170

25 - Ramstorpsdelen

0

62

0

62

31 - Ljusfallshammar

8

267

2

277

32 – Hällestad

73

568

7

648

33 - Grytgöls

40

277

2

319

41 - Regna

11

271

3

285

42 - Flasbjörke

0

31

0

31

51 - Rejmyre/Hävla

163

450

5

618

52 - Brenäsdelen

10

216

0

226

53 - Ekesjö/Hagaryd

0

146

1

147

5655

193

Totalsumma 4732

10580*

*Specialbostäder saknas i tabellen

Flest småhus byggdes innan 1930 och då främst i Hällesta, Grytgöl, Lotorp och Falla. Tätt
följt av Rejmyre och Ljusfallshammar. Under perioden 1971-1980, byggdes det främst i Östra
samt Västra Finspång samt Rejmyre/Hävla.
35

SCB, Bostadspack tabell lgh TAB3KD, 2016
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I Finspång byggdes många flerbostadshus från 1951 och framåt. Störst var byggandet 19611970 och företrädelsevis i Östra samt Västra Finspång följt av Rejmyre och Grytgöl.36

Trångboddhet
Enligt Boverket är trångboddheten i Sverige låg. Trots det kan en trångboddhet konstateras,
främst i de tre storstäderna bland barnfamiljer i hyresrätter. Ca 15 procent av alla svenska
hushåll räknas som trångbodda. Boverket definierar trångboddhet enligt följande:
” Om det bor mer än en person per rum i en bostad - kök och vardagsrum oräknat - betraktas hushållet som
trångbott, enligt det som kallas norm 3. Sambor antas dock klara sig med ett sovrum. En familj med två
barn behöver således ha en fyrarummare för att inte räknas som trångbodd. Detta gäller både samboende
och ensamstående föräldrar. Alla hushåll i enrumslägenheter räknas som trångbodda.”37

2012 beräknades 1 474 000 individer vara trångbodda i Sverige. Störst är trångboddheten
bland barn upp till 19 år (39%) , det följs av gruppen 20-29 år (24%) samt 30-49 år (30%).
Efter 50 år minskar trångboddheten markant.38
Det saknas både nationell och lokal statistik och kontrollerbara uppgifter om hur stor
bostadslösheten är.

Bostadsmarknad småhus och lägenheter
I Finspång är den vanligaste boendeformen att bo i eget hus. Priser och efterfrågan på hus,
bostadsrätter och fritidshus är ofta en indikator på bostadsmarknaden i en kommun. I
Finspång med en huvudort och flera mindre tätorter är spridningen på efterfrågan och priser
stor. För att få en mätbar indikator används dock snittet för hela kommunen.
Prisutveckling, avser medelvärde 2016-06-15-2017-06-1539.
Form av boende
Villor, Finspång
Villor, Östergötland

Antal st.
139
1´921

kr/kvm
12´630
20´931

Pris tkr
1´497
2´490

PU12: %
19,4
12,9

Villor, Sverige
Bostadsrätter, Finspång
Bostadsrätter, Östergötland

48´482
122
3´132

24´103
7´005
24´325

2´969
440
1´586

8,8
12

Bostadsrätter, Sverige

10´086

39´356

2´493

7,1

22
210

19´650
21´234

1´127
1´272

7,1

5´038

26´084

1´607

8,5

Fritidshus, Finspång
Fritidshus, Östergötland
Fritidshus, Sverige

I tabellen framkommer att prisutvecklingen (PU12) på villor i Finspång var markant högre än
i Östergötland och i Sverige under perioden juni 2016- juli 2017. Under 2016 hade
kommunen en rekordstor ökning av bostadspriserna. Dock är kvadratmeterpriset för en villa i
Finspångs fortfarande relativt låg, drygt 60% av genomsnittspriset för Östergötland. Noteras
bör att Norrköping och Linköpings bostadsmarknader höjer snittpriset för Östergötland. De
senaste 12 månaderna skiljer det drygt 1 miljon kronor för en villa i Finspång och snittpriset i
Östergötland.
36

SCB, Bostadspak tabell LghTab1KD, 2016
http://www.boverket.se/Boende/Sa-bor-vi-i-Sverige/Trangboddhet/, 2014-09-26
38
SCB, Trångbodda personer enligt norm 3 (HEK), riket. Antaget/beräknat värde.
39
Mäklarstatistik, uppdatering 15 juni 2017
37
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Bostadsrätter är betydligt billigare i Finspång än snittet i Östergötland. Däremot så ligger
snittpriserna på fritidshus nära snittet för Östergötland. Det är en mindre mängd fritidshus
som sålts vilket gör att enstaka höga försäljningar starkt påverkar snittet under perioden.

Hyresbostäder
Vallonbygden AB
Vallonbygden AB är det kommunägda allmännyttiga bostadsbolaget i Finspång.
Vallonbygden AB är kommunens största fastighetsägare för hyresrätter med 1´908 stycken
hyresrätter av kommunens totala hyresbestånd på cirka 3 200 lägenheter. Av de lägenheter
som Vallonbygden har är en stor del 2:or samt 3:or, drygt 36 % vardera, enbart 1,5 % består
av stora lägenheter så som 5:or. Största delen av Vallonbygdens lägenheter finns i Finspångs
tätort. De fastigheter som fanns i övriga tätorter såldes av för ett antal år sedan delvis för att
finanseria nybyggnation.
Uthyrningsgraden hösten 2017 är nästan 99,9%. Ingen lägenhet är avställd för ombyggnation,
renovering eller på grund av tidigare skador utan alla är ute för uthyrning.
Ungefär 30-35 % av det totala antalet lägenheter har hiss eller är anpassade för att vara
lättillgängliga på annat sätt. Vallonbygden arbetar för att öka andelen tillgängliga lägenheter
till 40% de kommande åren.
Vallonbygden ABs medelfärdigställande år är 1966 (rikets snitt är 1977) men beståndet är
förhållandevis väl underhållet med en relativt låg standard och därmed relativt låga hyror.
Vallonbygden AB har en bostadskö som hösten 2017 har över 2000 sökande, den siffran har
ökat kraftigt de senaste åren. Kötiden för en sökande är i snitt 10-12 månader för mindre
attraktiva områden. Men kötiden varierar stort beroende på vad den sökande efterfrågar och i
vilket område. Generellt sett är det längst kötid till Högby där tiden kan vara 3-4 år. Kortast
kötid till är det till Nyhem och Gula Hårstorp.
Vallonbygdens ABs genomsnittliga nya kund i ”gamla beståndet” är nyanlända som bott i
Migrationsverkets boende eller HBV-boende i Finspång. Vid nybyggnation av lägenheter är
de nya kunderna främst äldre personer och par som i dag bor i Finspång men vill lämna sina
hus.
Vid nybyggnation efterfrågas främst radhus eller marklägenheter som treor 70-75 kvm och
fyror 80-85 kvm. Bland nyanlända, vilka ofta är större familjer, har behovet av stora
lägenheter, 5-7 rum och kök, ökat markant. Dagens hyresgäster har krav på att lägenheterna
skall vara i mycket gott skick (bra, stora badrum och kök) annars blir de svåruthyrda.
Vallonbygden AB planerar att under den kommande femårsperioden bygga ett 20-tal nya
lägenheter per år. Målgruppen vid nybyggnation är främst äldre som säljer villan och vill ha
ett enkelt och bekvämt boende.
Vidare kommer Vallonbygden AB att fortsätta systematiskt att tillgänglighetsanpassa sina
fastigheter. Ett mål är att hålla delar av beståendet väl underhållet utan att göra stora
påkostade renoveringar. Detta för att även i fortsättningen ha både äldre, enklare boenden till
lägre hyror och nyare lägenheter med högre standard och högre hyror.
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Privata bostadsbolag
Den näst största hyresvärden i Finspång är
Amasten. Amasten har 19 fastigheter med
drygt 900 lägenheter och ett flertal
lokaler.40 Amastens fastigheter ligger i
Finspångs tätort.

Kända hyreslägenheter fördelat på ort samt privat hyresvärd
respektive Vallonbygden AB
Vallonbygden Privat
Finspång
Lotorp

1´908

1´440
15

Rejmyre
97
Enligt uppgifter från Hyresgästföreningen,
Sonstorp
28
vilket baserar sig på de hyresvärdar de har
Ljusfallshammar
17
förhandlingsordning med, finns det utöver
Amasten drygt 11 privata hyresvärdar i
Grytgöl
28
Finspång med fler 10 lägenheter. Bland
Igelfors
35
annat Fiskeby Fastighets AB med 270
Byle
6
* det finns fastighetsägare vi idag inte känner till eller inte kan svara på hur
lägenheter och Björke Fastighets AB med
många lägenheter de har. Sammanställningen baserad på uppgifter från
160 lägenheter. Det finns fler hyresvärdar,
Hyresgästföreningen.
men det saknas en tillgänglig
sammanställning över hur många fler lägenheter som finns.

Tillgänglighet och bostadsanpassning
Bostadsanpassning innebär att bostaden anpassas utifrån individuella behov för att möjliggöra
kvarboende i bostaden trots funktionsnedsättningar. Bostadsanpassningen är inte
åldersberoende, utan behovsstyrt. Den som har bestående funktionsnedsättning eller delar
hushåll med en person med funktionsnedsättning kan
De tre främsta åtgärderna 2016
ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
Åtgärd
Antal st. Andel i %
Trösklar
102
33
Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att
Dörröppnare
83
27
göra det möjligt att komma in i och ut ur bostaden,
Badrumsanpassning
24
7
möjliggöra förflyttningar inom bostaden, laga mat och
sköta hygien. Vanliga anpassningar inomhus är till exempel att ta bort trösklar och ordna en
duschplats istället för badkar.
Under 2016 fick kommunens bostadsanpassningshandläggare in drygt 159 ansökningar om
bostadsanpassning, samtliga utom en fick bifall på hela ansökan. 40 ansökningar, drygt 25 %
av ansökningar, kom från personer under 70 år. Ungefär hälften av bidragen beviljades i
flerbostads hus respektive enbostadshus.

40

Information från www.amasten.se 171024
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Nybyggnation av bostäder
Kommunala tomter för bostadsbyggande
Finspångs kommun har kommunala tomter för småhus och en tomtkö som personer kan
anmälda sig till. Att stå i en kommunala tomtkön kostar 300 kronor första året och sedan 250
kronor per år. Det går att anmäla sig till tomtkön när som helst på året, och i samband med
betalningen för innevarande år finns möjlighet att frånsäga sig sin plats.
Sedan 2010 har bland annat 14 tomter på Lärkvägen sålts, 5 tomter på Vibjörnsväg samt
några enstaka tomter på Östermalm samt Östra Hårstorp. Östra Hårstorp är den senaste stora
exploateringen för småhus som kommunen genomfört. Exploateringen genomfördes mellan
1991-2015 i olika etapper. Totalt omfattaden den 85 villatomter, 10 radhuslängor på
Humlevägen, 6 radhuslängor på Mandelblomsvägen samt två vårdboenden.
I Finspångs kommun finns i juni 2017 ett fåtal byggklara tomter till försäljning i tomtkön. De
tomter som finns är i orter utanför Finspångs tätort. Dessa tomter säljs för 1´000 kronor styck
efter beslut i kommunfullmäktige 2009 med villkoret att anslutningsavgiften för VA betalas
direkt vid köpet av tomten.41
Kommunala tomter som förmedlas i tomtkön.
Område
Antal tomter
Finspång
Rejmyre
1
Hävla
1
Ljusfallshammar
1
Grytgöl
7
Igelfors
6
Totalt antal tomter 16

Notering
Det finns inga tomter kvar till försäljning.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.
Pris 1´000 kronor styck.

Det har inte sålts några kommunala tomter utanför Finspångs tätort de senaste åren, senast var
2015 i Lotorp och Butbro. Många har varit intresserade av tomterna med den enskilt största
anledningen till att det inte blir någon försäljning uppges till kommunens tjänstemän vara att
bankerna är mycket restriktiva med lån för nybyggnation utanför Finspångs tätort. Enligt
intressenter på tomterna har bankerna gjort bedömningen att det faktiska marknadsvärdet på
husen, när de är klara, har inte bedöms täcka byggkostnaderna.

41

KF Dnr 2009.0185.0253, KF§212. Datum2009-08-26
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Följande planerade samarbeten och exploateringar är under arbete i Finspångs hösten 2017.
Kända, planerade exploateringar i Finspång
Ort/fastighet
Notering
Finspång-Humlevägen
Markanvisningsavtal finns med Vallongbygden AB, detaljplan (DP) pågår, 10
lägenheter
Finspång-Stationsområdet
Markanvisningsavtal finns med NCC, DP pågår, 200 lägenheter
Finspång-Sundsvägen
DP pågår, 100 lägenheter, kommunal mark
Finspångs-Dalsberg
DP pågår, 50 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Stora Allén
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Intresse från exploatörer finns.
Finspång-Grosvad 1:4
20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Finspång-Grosvad 1:3
150 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Finspång-Lillsjövägen/Sjöviksvägen Intresse från exploatörer finns.
Hällestad-Hällestadgården
DP pågår, 16 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Lotorp-Yxviken
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Privat mark.
Lotorp-Tallgläntan
DP pågår, 20 lägenheter/småhus. Kommunal mark.
Vistinge by
DP pågår, oklart antal lägenheter/småhus. Privat mark.
Melby 3:16
DP pågår, 60 lägenheter/småhus. Privat mark.
Vistinge 6:24
DP uppdrag finns, oklart antal lägenheter/småhus. Markförsäljning pågår till privat
ägare.

Ovanstående projekt planeras att påbörjas så fort detaljplaner för respektive område har
vunnit laga kraft.

Planberedskap
Finspångs kommun har en översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 2011.
Kommunfullmäktige fattade beslut om att översiktsplanen var fortsatt aktuell i januari 2016.
Då mycket har hänt i omvärlden och i Finspång , främst inom tätorten och i stråket mot
Norrköping, har ett arbete startats under 2017 med att ta fram en ny kommunövergripande
översiktsplan. Tills en ny översiktsplan är antagen gäller den som antogs 2011.
Finspångs kommun har drygt 400 gällande detaljplaner för alla ändamål. Det omfattar bland
annat bostadshus, naturområden, centrumändamål, skolor och verksamhetsomården. Inom
dessa detaljplaner finns mark som planlagts för bostäder som ännu inte har bebyggts.
Följande två tabeller är sammanställningar över områden som är detaljplanelagda för
bostäder, men ännu inte bebyggda. I en detaljplan är det inte alltid tydligt hur många (antal)
bostäder/lägenheter som kan byggas inom den så kallade byggrätten. Därför är siffrorna
ungefärliga i tabellerna. Dock är det noterbart är det inte finns någon planlagd men ej
bebyggd mark i Hällestad.
Antal möjliga bostäder på obebyggda fastigheter planlagda för bostadshus42.
Rejmyre

Igelfors

Grytgöl

Hävla

Byle

Ljusfallshammar

Sonstorp

Borggård

Butbro

Lotorp

Totalt

Småhus

Finspångs
tätort
21

51

53

14

24

18

4

2

12

9

2

210

Flerbostadshus

78

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82

Totalt antal
(st.)

99

55

53

14

24

18

4

2

12

9

2

292

Hustyp/Ort

42

Antalet möjliga bostäder är inte exakt beräknat då vissa detaljplaner inte reglerar om det ska byggas småhus eller flerbostadshus utan
ger möjlighet till båda alternativen. En uppskattning är gjord utifrån maximal byggnadsarea (Upp till 250 kvm är klassat som småhus.).
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Planberedskap för bostäder anses vara god i Rejmyre och Igelfors. I Finspångs tätort med
omland är planberedskapen i princip obefintlig med den folkökning som sker och väntas ske.
Antal obebyggda möjliga bostäder fördelat på ort samt markägare.
Rejmyre

Igelfors

Grytgöl

Hävla

Byle

Ljusfallshammar

Sonstorp

Borggård

Butbro

Lotorp

Totalt

Kommun

Finspångs
tätort
45

47

53

6

23

18

2

2

12

9

1

206

Vallonbygden

10

-

-

-

-

-

2

-

-

1

13

Privat

44

8

-

8

1

-

-

-

61

99

55

53

14

24

18

4

2

(Ingår i
9)
9

-

Totalt antal
(st.)

(Ingår i
12)
(Ingår i
12)
12

2

292

Markägare/Ort

Sammanställningen ovan visar att kommunen äger en mycket stor del av den detaljplanelagda
men obebyggda marken som finns inom kommunen.

Bygglov
Kommunens bygglovsavdelning hanterar en mängd olika ärenden. Det rör sig om allt från att
bevilja bygglov för att få sätta upp skyltar, installera en braskamin till bygglov för om- och
tillbyggnader och helt nya hus.
Antal beviljade bygglov/starbesked för nybyggnation av bostäder angett i antal lägenheter/småhus
År:
2006
2007
2008
2009 2010 2011 2012
2013 2014
2015
Antal:
16
28
10
19
19
19
9
14
8
6

2016
53

2017 kv 2
12

Under 2016 påbörjades arbetet med Vallonbygdens ”Majoren”, vilket är det första större
flerbostadshus som byggs i kommunen på många år.

Bostäder för särskilda grupper
Bostäder för unga vuxna och studerande
I Finspång finns idag inga bostäder som speciellt är byggda för eller riktar sig mot unga eller
studerande.
Behoven den kommande 3-5 åren upplevs som ökande. Dels för att bostadssituationen är
ansträngd med få lediga lägenheter, men även för att Finspång har en hög andel unga i
befolkningen. Till detta kommer även ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som
väljer att stanna i kommunen.
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Individ - och familjeomsorg
Sektor Social omsorg, Individ och familjeomsorgen, arbetar strategiskt med boendeplanering
för boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS. Till detta hör även en
behovsspecificering som pekar på nuläge och kommande utmaningar.43
Bostäder för individer utanför den ordinarie bostadsmarknaden
År 2015 hade 2,1 % av befolkningen i Finspång försörjningsstöd i 10-12 månader under året,
snittet för Östergötland var 1,8%.44 Andelen barn av kommunens befolkning som bor i
hushåll med långvarigt försörjningsstöd var 2015 3,1 % jämfört med Östergötlands 3,0 %.
Men enligt Barnombudsmannens statistik levde drygt 23 % av barnen i Finspång 2014 i
ekonomiskt utsatta familjer.45
1 januari 2017 fanns det 78 stycken sociala kontrakt med hyresvärdar inom kommunen för
individer som står utanför ordinarie bostadsmarknaden. Utöver detta så finns det flera beslut
som ännu inte kunnat verkställas. Bland dessa fanns det vid tidpunkten 63 barn under 18 år.
Syftet med ett socialt kontrakt är att personen på sikt ska kunna ta över kontraktet på egen
hand, men vägen dit är olika lång för alla individer. Utveckling av sociala kontrakt över tid
har ökat. En trolig anledning till att sociala kontrakt ökat över tid är dels befolkningsökningen
men främsta orsak antas vara att hyresvärdarna skärpt kraven på de som vill hyra. Idag när
efterfrågan på bostäder är stor och det är svårt att få tag på boende ställer hyresvärdarna allt
högra krav på de som önskar hyra. Försörjningsstöd räknas sällan som inkomst och även
konsumtionsskulder (skulder som inte är hyresskulder) utgör hinder för egna
förstahandskontrakt. Detta påverkar även möjligheten för de som har sociala kontrakt att på
sikt få ta över kontrakten då hyresvärdarnas krav ökar.
Förvaltningen upplever att allt fler äldre riskerar vräkning på grund av obetalade hyror de
sista åren. Anledningen till obetalda hyror kan vara olika grader av demens, men även att
äldre inte upplevs be om hjälp. Upplevelsen är att det är en ny utsatt grupp som generellt inte
ber om hjälp och som bär på en mycket stor skam över situationen de hamnat i.
Målsättningen är att minska antalet sociala kontrakt inom kommunen, genom att individer
som har sociala kontrakt själva kan ta över sina kontrakt. Dock ser behoven ut att kvarstå de
kommande åren.
Kommunen har inget eget boende för kvinnor i behov av skydd. De som behöver skydd
placeras utanför kommunen. 2017 har en handfull kvinnor skyddat boende med hjälp av
Finspångs kommun.
I Finspång finns 2 stödboenden, det är två lägenheter på Hyttvägen. Stödboende innebär att
individerna får stöd, behandling och sysselsättning. Boendet kräver nykterhet och drogfrihet.
Vidare finns ett jourboende med 6 platser. Jourboende är öppet mellan 18.00-08.00 utan
bemanning. Behovet att stödboende och jourboende de kommande 3-5 år anses vara som idag.

43

Finspångs kommun, Behovsspecificering, Boende med särskilt stöd och service enligt SoL och LSS, 2017
Kolada, antal invånare, vuxna och barn, som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd dividerat med antal invånare i
kommunen.
45
Barnombudsmannen, Max 18, hämtade uppgifter 2017-07-04
44

https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/statistik-per-kommun/finspang/1_1_andel-barn-i-ekonomiskt-utsatta-familjer
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Förvaltningen gör bedömningen att det finns drygt 10 individer i Finspång som är öppet
bostadslösa och bor tillfälligt hos vänner eller är helt utan bostad. Det finns även individer
som är på behandlingshem och ännu inte har en löst bostadssituation när de kommer hem
igen.
Förvaltningen ser ett behov av ett så kallat lågtröskelboende med 5 lägenheter. Det är ett
boende för personer som inte kan få bostad på annat sätt och där det inte finns krav på
nykterhet. Boendet är inte planerat att vara bemannat och de boende bor med sociala kontrakt.
Behovet finns idag och beräknas kvarstå om 3-5 år. Kommunens Lokalstrateg har fått i
uppdrag att söka lokal för detta ändamål.

Boende för individer med funktionsnedsättning
I Finspång finns det gruppbostäder,
servicebostäder samt boendestöd som beviljas
främst genom beslut med stöd av LSS.

Antal bostäder fördelat på enhet och bostadstyp
Gata/namn
Inriktning
Bävervägen 13 A
Gruppbostad
Hårstorpsgården
Gruppbostad
Högbyvägen
Gruppbostad
Villa Höjdens
Gruppbostad
Östermalm
Gruppbostad
Bävervägen 11 A
Servicebostad
Oxhagsvägen
Servicebostad
Östermalms
Servicebostad
Profilen* (SoL & LSS)
Servicebostad
Svälthagen (SoL & LSS)
Servicebostad

Antal platser
5+1
6
6
6
4
7
9
8
7
10

En gruppbostad kan erbjudas personer som har
ett så omfattande tillsyns- och
omvårdnadsbehov att mer eller mindre
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.
Gruppbostaden består av en mindre grupp
lägenheter samlade kring gemensamma
*Från Profilen utgår även boendestöd
utrymmen, där service och omvårdnad kan ges
alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna bör ligga i direkt eller nära anslutning till
gruppbostaden och var lättillgängliga för de som bor där. En fast personalgrupp ska täcka de
boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.

En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast
anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger oftast i
samma eller kringliggande hus. En servicebostad är en mellanform mellan ett helt
självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.
Det som gäller för ett serviceboende är att lägenheterna ska vara fullvärdiga och att ”dygnetrunt- stöd”, utifrån personernas enskilda behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast
personalgrupp.
Behoven för boende inom ramen för LSS är svåra att bedöma eftersom det är en
rättighetslagstiftning där brukarnas behov och önskemål är avgörande för placeringen. Det
beror även på att barn och ungdomar många gånger har stora möjligheter att utveckla
förmågor med rätt stöd, vilket gör det svårt att bedöma deras kommande behov av boende
inom ramen för LSS. De individer som får stöd och hjälp enligt LSS bor kvar längre i sitt eget
boende då de lever längre än tidigare. Alla individer med behov av stöd och service enligt
LSS kan inte erbjudas plats inom Finspångs kommun då behoven är väldigt specifika.
Inriktningen för verksamheten är dock att ha så många placeringar som mjöligt inom
kommunens verksamhet och på sikt förstärka kompentensen för att kunna ”ta hem” individer
som externt placerade.
Bedömningen av bostäder med särskilt stöd bedöms öka de kommande åren. Sektor social
omsorg har därför lämnat förslag till kommunstyrelsen för att öka antalet platser genom både
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om- och nybyggnation av två gruppbostäder med totalt 12 platser. Det ger en ökning av
platser som möjliggör att ta hem externa placerade individer.
Boendestöd
Boendestöd kan ges till individer med funktionshinder och som bor i eget boende. Stödet ska
ha ett rehabiliterande syfte och bidra till att individen kan klara att sköta de dagliga sysslorna i
sitt hem. I dagsläget finns två boendestöd i Finspång, men från 2018 kommer det att finnas
ett. Boendestöd tar hand om alla i hela kommunen som är i behov av boendestöd. 2017
innebär det drygt 25 individer enbart på Profilen.
Det finns inga underlag på hur många som tillhör målgruppen idag utifrån att kommunen idag
har en blandning av behov på Boendestödsteamet. Boendestödet står inför en omorganisation,
vilket gör att sifforna och behovet av stöd kommer att klargöras när den nya organisationen är
på plats.
Bostäder för nyanlända
Finspångs kommun har sedan lång tid tillbaka haft en god tradition av att ta emot ett relativt
stort antal nyanlända individer med uppehållstillstånd. Dels genom de avtal som funnits med
Migrationsverket, men även genom så kallad egen bosättning samt familjeanknytning. Sedan
den nya lagen om bosättning för nyanlända genomfördes 1 mars 201646 har antalet anvisande
individer till kommunen minskat. En nyanländ person är en före detta asylsökande som har
beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar innebär att en
kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för bosättning. Syftet är att
nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.
Antal kommunplacerade i Finspång.

Antal

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

70

144 (7)

164 (1)

129 (4)

165 (21)

57 (15)

*till och med 1 augusti 2017
Siffror inom partens anger antalet ensamkommande barn och ungdomar i totalen.

När en person kommer till Sverige och ansöker om asyl är det Migrationsverket som har
ansvar för den asylsökande och dess boende. Migrationsverket har både egna boenden och
upphandlade boenden, oftast kallade asylboenden.
Antal asylplatser i Finspång.

Anläggningsboende
(Migrationsverket)
Eget boende
(asylsökande ordnar själv)
Övrigt
(främst ensamkommande barn)
Totalt:

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

298

395

516

845

698

514

11

17

45

121

24

35

7

5

-

54

71

55

316

417

561

1´020

793

604

*till och med 1 augusti 2017

46

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Det finns nyanlända som väljer att tacka nej till ett boende i en anvisad kommun och bosätter
sig i eget boende, ”EBO”. För dessa personer har kommunen inget extra ansvar för, utan de
ska självständigt lösa sitt boende i de system som finns på marknaden. I Finspång finns EBOs
som valt att själva söka sig till Finspång eller att tacka nej till anvisning i annan kommun efter
att de tillbringat asyltiden i Finspång.
Behovet av bostäder för nyanlända är stort. De nyanlända har många gånger svårt att hitta
boende då de enbart har etableringsersättning, vilket inte alltid räknas som inkomst när de
söker lägenheter. Vidare önskar de att få bo nära skola och service, som exempelvis inne i
Finspång. Det som efterfrågas är billiga lägenheter, ofta 1-3 rum och kök, där standarden i sig
inte är det viktiga. Idag är utbudet av lägenheter mycket litet för denna grupp av individer.
Arbetsförmedlingen har ansvar för etablering av nyanlända. Kommunen har ansvar för
barnomsorg och skola samt att hjälpa till med bostäder för det antal nyanlända som
kommunen har anvisats.
Bostäder för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar
Med ensamkommande asylsökande barn avses
Antal platser för barn – och ungdomar augusti 201747
en person som är under 18 år och som vid
Antal Utformning
ankomsten till Sverige är skild från båda sina
Namn
platser
Blockhyrda
föräldrar eller från någon annan vuxen person
Hårstorps Ungdomsboende
16
lägenheter
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller
Eget hus
Högklints Ungdomsboende
32
som efter ankomsten står utan sådan
med rum
ställföreträdare. Kommunens yttersta ansvar för Nyhems Ungdomsboende
16
stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen ansvarar för sådana barns
mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått
uppehållstillstånd i Sverige.
Finspångs kommun har både boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar samt
placeringar i familjehem, samtliga barn och ungdomar är pojkar. I augusti 2017 fanns det 53
ungdomar placerade i kommunen, 38 stycken av dessa var 17 år eller äldre, 15 ungdomar är
16 år eller yngre. Det stora flertalet har ännu inte fått besked om de får stanna eller ska
avvisas.
Under 2015 var behoven mycket stora, men sedan dess har behoven minskat kraftigt och
antalet barn- och ungdomar som anvisats till Finspång har minskat. Behoven av platser för
denna grupp minskar kraftigt de kommande åren utifrån den åldersfördelning som finns på de
boende idag.

Biståndsbedömt vårdboende för äldre (SoL)
Särskilt boende är för de individer som inte längre kan få sitt behov av tillsyn, omvårdnad,
trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet genom hemtjänst. På ett särskilt boende
erbjuds vård och omsorg dygnet runt. Med korttidsboende menas att en individ kan få
möjlighet till återhämtning eller rehabilitering samt växelvård för avlastning av anhöriga. Det
47
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är delvis en resurs för att individen ska kunna bo kvar hemma. Både särskilt boende och
korttidsboende kräver biståndsbeslut.
I Finspång finns det omkring 132 platser på särskilt boende för äldre. På Hällestadgården
finns 10 lägenheter möjliga för sammanboende.
Tabell över boenden och antal platser fördelat per vårdform.
Namn
Ort
Vårdboende Demensplatser
Berggården
Rejmyre
24
7
Betaren
Finspångs tätort
20
9
Hårstorpsgården
Finspångs tätort
24
Hällestadgården
Hällestad
25
7
Sergelgården
Finspångs tätort
Storängsgården
Finspångs tätort
39
27
Tegelbacken
Finspångs tätort
34

Korttidsboende
13
5
10
7
-

Prognosen för de kommande 3-5 åren visar att behovet av platser är i balans då
Hällestadgården byggs ut under 2017. Utbyggnaden ger ett tillskott med 3 demensplaster samt
9 vårdboenden.
På längre sikt behövs ytterligare platser och ett nytt boende som ersätter Storängsgården samt
ett tillskott på drygt 40 platser kommer att vara nödvändigt.

Kommunala hyresgarantier
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har
tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt
med besittningsskydd. Till exempel vid projektanställning med regelbunden inkomst, där
hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för ett eget hyreskontrakt. 48
Kommunen kan ställa ut en hyresgaranti som gäller minst sex månadshyror och gäller under
minst två år för den eller de som bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar. Bidraget
lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.49
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier kan få ett statligt bidrag för
varje lämnad garanti. Det är Boverket som administrerar det statliga bidraget. Finspångs
kommun erbjuder i dagsläget inte kommunala hyresgarantier.

Seniorbostäder och Trygghetsboende
Enligt Boverket är ett seniorboende helt vanliga bostäder med ökad möjlighet till gemenskap.
Det ska vara ett enkelt och bekvämt boende att åldras i. Vidare beskriver Boverket att
seniorboenden kan skilja sig mycket åt i sin utformning samt i vad de kan erbjuda. Det är ett
brett spektra från att det enbart är åldern på de som bor i huset till att det funktionellt
utformade boenden som erbjuder ett stort utbud av service och aktiviteter. På vissa
48

Information hämtad från www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/sok-bidrag-for-hyresgarantier/, 2017-10-24
Villkoren för kommunerna regleras i Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier samt Lag (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter
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seniorboenden finns en gemensamhetslokal för olika aktiviteter som de boende i första hand
själva ska svara för. Det kan också finnas kök och matsal för gemensam matlagning och
umgänge. 50 Ett Seniorboende är en boendeform som inte inrättas med stöd av
socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
inte förutsätter beslut enligt SoL och LSS.
Trygghetsboende är enligt Boverket regler för investeringsstöd en hyresrätt, kooperativ
hyresrätt eller bostadsrätt som innehas av personer som fyllt 70 år, samtliga lägenheter ska ha
trygghetslarm. I huset ska det finnas utrymmen för samvaro, måltider och hobbyverksamhet.
Trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag för kontakt och för att
ordna med gemensamma måltider och med sociala och kulturella aktiviteter. En
trygghetsbostad ska vara planerad så att det är möjligt att bo kvar om den boende får en
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid förflyttning. För att bo i ett trygghetsboende
enlig ovanstående definition krävs inget biståndsbeslut.
I dagsläget finns ingen antagen policy inom Finspångs kommun för hur ett trygghetsboende
bör se ut eller om det finns möjligheter för externa aktörer att ansökan om subventionering
från kommunen för gemenskapslokaler och seniorvärd.
Då det generellt saknas tydliga nationella definitioner av begreppen Seniorboende och
Trygghetsboende är det svårt att beskriva utbud och efterfrågan på motsavarande boende.
Dock finns en uppfattning i förvaltningen, Vallonbygden och bland byggherrar att efterfrågan
på motsvarande bostäder ökar allt mer.
Bedömningen är därför att det i dagsläget är ett underskott av denna form av bostäder inom
kommunen och att underskottet kommer att öka de kommande åren.

Analys
Finspång står inför en stor utmaning att möta de behov som redan i dag finns på en
överbelastad bostadsmarknad och de behov som kommer av inflyttning och tillväxtmål. Om
tillväxtmålet om 30 000 invånare år 2035 ska kunna nås behövs bostäder för drygt 8 000 nya
invånare fram till 2035, vilket omfattar drygt 300 nya bostäder per år fram till 2030 och
utöver detta utbyggd kommunal service. I vilka områden det är lämpligt att bygga ut och
expandera i ska den nya översiktplanen hantera, men Bostadsförsörjningsprogramet ska ta
fram mål och åtgärder för att möjligöra denna utbyggnad.
Befolkningen utanför Finspångs tätort med omland har de sista 10 åren varit relativt konstant.
Med de flyttmönster som beskrivits så är det troligt att befolkningstillväxten även
fortsättningsvis främst kommer att ske i dessa områden. Flyttmönstren påverkar även vilka
områden som den nya översiktsplanen bör föreslå som nya utbyggnadsområden för bostäder,
service, verksamheter och företagande. Det är av stor viktigt att områden utanför Finspångs
tätort även fortsättningsvis uppfattas som attraktiva och möjliga boendeorter. Både för
nyinflyttade och de som redan på bor på orterna. Det behövs även möjligheter för olika
boendeformer för att göra det möjligt att bo kvar när familje- och livsförhållanden förändras.
50

SABO, kraven för att få investeringsstöd för trygghetsboende,
http://www.sabo.se/kunskapsomraden/boendefragor/boende_aldre/Sidor/Trygghetsboende.aspx, 2014-10-20
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Dessa områden har ofta flera unika kvalitéer som inte går att få inne i Finspångs tätort, eller i
några större städer.
Rimligtvis kommer största delen av kommunens verksamheter fortsatt centreras till de
områden där flest människor bor och utifrån ett flyttmönster som blir allt vanligare, det vill
säga från landsbygd till stad, från övriga kommunen till Finspångs tätort med omland. Det
betyder inte att resterande tätorter och övriga orter och landsbygd inte har en viktig roll att ta i
Finspångs utveckling, men det kan få konsekvenser för var kommunal service ska byggas ut,
placeras och vidareutvecklas.
Den senaste stora ombyggnationen av riksväg 51 mellan Finspång och Norrköping har kortat
restiderna markant och ökat trafiksäkerheten. Många pendlar idag både med kollektivtrafik
och med bil mellan orterna och restiden är drygt 40 minuter mellan orterna med expressbuss.
Norrköping och stråket mellan Finspång och Norrköping är mycket viktiga i Finspångs
utveckling. Det är där den största efterfrågan på mark för både bostäder och verksamheter
finns idag. Med den nya föreslagna förbifarten väster om Finspångs tätort finns stora
möjligheter att utveckla västra delarna av tätorten och skapa förutsättningar för fler bostäder,
mer service och verksamheter i kollektivtrafik nära lägen. Det är dock viktigt att påpeka att
inte hela kommunen har kollektivtrafik som möjliggör arbets- eller skolpendling. Stora delar
av Finspång utanför tätorten med omland saknar dessa möjligheter vilket påverkar hur
Finspång ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Från förvaltningen lyfts problematiken med
färdtjänst och kollektivtrafik i relation till var de särskilda boende för äldre är placerade.
Möjligheten att resa till Rejmyre och Berggården är svårare, men fler byten och sämre turer
än vad det är exempelvis till Hällestad. Det påverkar inte bara var de äldre önskar bo, utan
även var deras anhöriga önskar att de bor. Tillgänglighet till god kollektivtrafik för dessa
grupper är mycket viktigt.
Den sociala sektorns verksamheter med exempelvis LSS och boendestöd är idag centrerat till
Finspångs tätort, vilket bland annat förklaras med tillgänglighet och önskan från boende att
självständigt kunna ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns. Förvaltningen upplever
inte att dessa gruppers behov tillgodoses av kollektivtrafiken om de bor utanför Finspångs
tätort.
Vidare finns stora utamningar för de grupper som står längst bort från bostadsmarknaden. Det
omfattar inte bara unga och nyanlända, utan även de som har skulder, osäkra inkomster eller
andra omständigheter som gör att de inte kan erbjudas egna förstahandskontrakt. Med fler nya
kommuninvånare kommer troligen även dessa grupper öka. Den överhettade
bostadsmarknaden med år av väntetid på en hyreslägenhet gör det än svårare för dessa att
etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunen behöver se över vilket ansvar och vilka
möjligheter kommunen har att skapa goda boendemiljöer för alla, även för den här gruppen.
Kommunen bör se över möjligheter med lågtröskelboenden, billiga hyresrätter, hyresgarantier
och möjlighet att påverka var och i vilken form det byggs nya bostäder.
Under de sista 20 åren har ett fåtal hyresrätter byggts i Finspång. I Finspång är det vanligast
att äga sitt boende, att bo i hus, och andelen hyresrätter behöver ökas för att på sikt få bättre
balans i variationen av bostäder. Men nybyggnationen av bostäder ger höga hyror, vilket
innebär att det är av största vikt att det äldre välbevarade beståndet av hyresrätter behålls med
relativt låga hyror för att det ska finnas alternativ för bredare grupper av bostadssökande. Det
är inte alltid så att de så kallade flyttkedjorna ger effekter för de mest utsatta grupperna

36
118

Det visar sig även i samtal med invånare att de som önskar köpa hus, bygga nytt eller bygga
om utanför Finspångs tätort oftast får negativa besked från bankerna, husen anses inte vara
värda investeringarna.
Sammanställningen över obebyggda detaljplanerade områden för bostäder visar att det finns
mark som är planlagd för bostadsbyggande, främst i Rejmyre och Igelfors, där kommunen
även äger marken. Det finns möjlighet för exploatering, men efterfrågan upplevs mycket liten
på dessa platser. Det krävs en djupare inventering av var efterfrågan finns, för att arbeta fram
detaljplaner som kan verkställas inom rimlig tid. Det skulle även behövas en annan form av
dialog med marknaden och de hyresvärdar som redan finns etablerade i Finspång för att på
sätt stimulera till en mer balanserad bostadsmarknad.
Vid den inledande inventering av exploateringsprojekt som är på gång syns det att Finspångs
kommun äger liten del av den mark som planeras exploateras för bostäder. Om kommunen
ska klara sina åttagande med en god bostadsförsörjning krävs ett än mer offensivt arbete med
att köpa in eller byta mark där efterfrågan kan förväntas ökas. Kommunen behöver äga mer
mark både för bostäder och verksamheter för att på sikt klara tillväxtmålet.
Slutligen kan konstateras att tillväxt och expansion kräver långsiktiga satsningar som kostar
pengar. Ska kommunen klara av att hantera den ökande efterfrågan på mark, på detaljplaner,
bygglov och ökande behov av kommunal tillsyn och omsorg behövs fler individer som arbetar
inom organisationen. Det behövs fortsatt både politiker och tjänstemän som tillsammans
arbetar för att nå målen genom ett strategiskt, långsiktigt arbete.
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Bilaga 1
Denna bilaga är till stor del utdrag ur Boverkets uppgifter i Kommunernas bostadsförsörjning
– en handbok, kapitel om Kommunens ansvar enligt lagen.

Lagrum
Kommunens ansvar och befogenheter inom bostadspolitiken preciseras i huvudsak i följande
författningar:51
 Regeringsformen (1974:152)
 Kommunallag (1991:900)
 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
 Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunerna
bostadsförsörjningsansvar
 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag
 Plan- och bygglag (2010:900)
 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
 Socialtjänstlag (2001:453)
 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
 Lag (2016:38) om mottagandet av vissa nyanlända invandrare för bosättning
I Sveriges regeringsform står det att det allmänna (kommunen) särskilt ska trygga rätten till
arbete, bostad och utbildning och verka för social omsorg, trygghet och goda förutsättningar
för hälsa. Det innebär att det är kommunen som har ansvaret att trygga rätten till bostäder för
medborgarna.
I kommunallagen (KL) finns bland annat bestämmelser om kommunens befogenheter,
organisation och verksamhetsform. I kommunlagen framgår att en kommun får ägna sig åt
angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller
medlemmar, vilket bland annat omfattar bostadsförsörjning. I det kommunala uppdraget ska
kommunen behandla alla lika, men om det finns sakliga skäl får kommunen ge särskilt stöd.
Varje kommun ska anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder
och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan
och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. Om förutsättningarna förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av
kommunfullmäktige.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande
uppgifter:



kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet

51

Boverket, Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen, Rapport 2012:12 samt
Boverket, Kommunernas bostadsförsörjning- en handbok, nedladdad från www.boverket.se 2017-05-15
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kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala
mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

I förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas
bostadsförsörjningsansvar framgår att länsstyrelsen årligen ska ta fram en analys av
bostadsmarknaden i länet samt en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever
upp till kraven i bostadsförsörjningslagen. Analysen ska även innehålla en redovisning av hur
planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och
regionalt. Boverket sammanställer sedan resultaten på nationell nivå. Det underlag som
länsstyrelsen använder sig av kallas för ”Bostadsmarknadsenkäten” och bör besvaras av
kommunen.
Den 1 januari 2011 trädde lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i kraft.
Kommunen agerar bara i begränsad omfattning som byggherre eller fastighetsägare när det
gäller produktion, utveckling och förvaltning av bostäder. Genom allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag kan kommunen dock bedriva viss verksamhet. I lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag definieras ett sådant bolag som ett aktiebolag där en eller flera
kommuner har det bestämmande inflytandet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte förvalta
fastigheter där bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. De allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolagen ska enligt lagens andra paragraf bedriva sin verksamhet enligt
affärsmässiga principer. Det medför att dessa bolag undantas från 2 kapitlet 7 § i
kommunallagen, som anger att kommunens näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte.
Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag omfattas inte heller av självkostnadsprincipen
i 8 kapitlet 3 c § i kommunallagen.
I plan- och bygglagen finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten samt byggande. .
I lagens portalparagraf står att syftet med bestämmelserna är att främja en samhällsutveckling
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Kommunen har
planmonopol, det vill säga att det är kommunen som bestämmer var och hur det får planeras
och byggas. Planeringen sker genom översiktsplanering och detaljplanering.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet är ett allmänt intresse i PBL, och
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2
kap. 3 § 5 plan och bygglagen (2010:900) och utgöra ett underlag för bland annat
översiktsplaneringen.
Om kommunen äger mark kan kommunen sluta avtal med en byggherre om att överlåta
marken genom en så kallad markanvisning, det vill säga en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst
kommunägt markområde för bebyggande. Markanvisningen utgör ofta ett inledande skede i
plan och byggprocessen och har därför stor betydelse för vilka projekt som realiseras.
Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska en kommun anta
riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål
för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar principer för markprissättning.
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I socialtjänstlagen, förkortad SoL, ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att
medverka i samhällsplaneringen och för att vara med och påverka
utformningen av nya och äldre bostadsområden i kommunen utifrån sina
sociala erfarenheter. För vissa grupper har kommunen ett utvidgat ansvar för att tillgodose
behovet av bostäder. Av socialtjänstlagen framgår exempelvis att en person som inte själv kan
tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till försörjningsstöd som
bland annat ska täcka skäliga kostnader för boende.
Ensamkommande asylsökande barn
Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år
och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från
någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som
efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.
Kommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) gäller för ensamkommande barn, och kommunen
ansvarar för sådana barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller
både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.
Personer med funktionsnedsättning
I socialtjänstlagen finns bestämmelser om kommunens ansvar för boendesituationen när det
gäller personer med funktionsnedsättning. Av lagen framgår att socialnämnden ska medverka
till att den enskilda får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat
efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska också inrätta bostäder med
särskild service för de personer med funktionsnedsättning som behöver ett sådant boende.
Äldres boende
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden dels verka för att äldre människor får goda
bostäder, dels ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet. Kommunen har också ansvar
för att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som
behöver särskilt stöd.
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns bestämmelser om
särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning. LSS är en rättighetslag som
ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar, vilket innebär att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att
de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS är ett komplement till andra lagar
och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. Barn och ungdomar
som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med
särskild service, vilket är en boendeform för personer med stort omvårdnadsbehov. För vuxna
finns möjlighet till bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. Boendet
kan utformas på olika sätt, där de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad.
Den 1 mars 2016 började en ny lag att gälla, en lag som ska kunna tvinga en kommun att ta
emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. En nyanländ person är en före detta
asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas så kallade bosättningsansvar
innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en nyanländ person för
bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället.
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Kommunanvisning av nyanlända sker under 2016 genom antingen Arbetsförmedlingen eller
Migrationsverket. Därefter är endast Migrationsverket anvisande myndighet. Lagen innebär
att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många nyanlända
personer en kommun kan anvisas att ta emot beror på kommunens storlek och
arbetsmarknadsläge, liksom hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.
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Bilaga 2, Sammanställning av yttrande instanser
17 yttranden inkom via webbformulär eller via registratorn inom utsatt tid. 2 stycken yttranden
inkom efter utsatt tid, totalt 19 yttranden.
Inkomna inom utsatt tid
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer

2018-05-09 13:06
Tony Ljungberg
tony.ljunberg@vingaker.se
0151-19145
Vingåkers kommun
2018-05-14 14:49
Susanne Arnberg
susanne.arnberg@finspang.se
0122-85000
Internt: Sektor Samhällsbyggnad
2018-05-28 08:56
Katrineholms kommun
Kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
0150-57000
Katrineholms kommun
2018-05-30 14:24
Valent Valerija
Valerija.Valent@linkoping.se
Linköping kommun
2018-06-04 16:32
Hans-Erik Olofsson
hans-erik.olofsson@vallonbygden.se
0122-24958
Kommunkoncernen: Vallonbygden
2018-06-05 07:40
Kristine Svensson
012240049@telia.com
070-407 98 46
Ideell förening, Ljusfallshammars byaråd
2018-06-07 08:54
Inge Jacobsson
Inge.jacobsson@moderaterna.se
Partier i kommunfullmäktige: Alliansen,
Moderaterna, Liberalerna, Krisdemokraterna samt
Centern
2018-06-07 11:05
Lars Johansson
spfseniorerna.finspang@outlook.com
0734245816
Ideell förening, SPF Seniorerna
2018-06-07 19:44
Maj -Britt Svensson.
mbsvensson46@gmail.com
0706765562
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10

11

12

13

14

15

16

17

Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar

Ideell förening, SKPF
2018-06-08 10:57
Jonas Andersson (koordinator Finspångs kommuns
folkhälsoråd)
jonas.andersson2@finspang.se
Internt: Finspångs kommuns folkhälsoråd
2018-06-08 11:25
Johanna Tydén
johanna.tyden@regionostergotland.se
0722343326
Region Östergötland
2018-06-08 13:05
Sektor vård och omsorg genom Maria Frisäter och
Ann-Christin Ahl Vallgren
maria.frisater@finspang.se
0122-85899
Internt: Sektor vård och omsorg
2018-06-10 13:00
PRO Samorganisation i Finspång
finspang@pro.se
012219270
Ideell förening, PRO Samorganisation
2018-06-10 12:48
Socialdemokraterna i Finspång
finspang@socialdemokraterna.se
0727-256510
Parti i kommunfullmäktige: Socialdemokraterna
Finspång
2018-06-11 08:40
Kai Hallgren
kai18758@telia.com
Parti i kommunfullmäktige: Sverigedemokraterna
2018-06-11 16:14
Petra Käll Antonsen och Marie Lundström, sektor
Social omsorg
petra.kall-antonsen@finspang.se
0122-85008
Internt: Sektor social omsorg
2018-06-11 18:29
olog
jjj@mm44.se
0733123472
Annat

Inkommit efter utsatt tid.
18

19

Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar
Datum
Ange personuppgifter - Namn:
Ange personuppgifter - E-postadress
Ange personuppgifter - Telefonnummer
Representerar

2018-06-13 08:07
Björn Lundborg
bjorn.lundborg@fastighetsagarna.se
Intresseorganisation, Fastighetsägarna
2018-06-13 09:04
Larsson Maria E
Maria.E.Larsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen Östergötland
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Ändrad fältkod
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Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod
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Inledning
Miljö- och samhällsbredningen fick i uppdrag av kKommunfullmäktige hösten 2017 att
påbörja arbetet med ett nytt program för boendeplanering. I uppdraget ingick att beskriva hur
Finspång ser ut med fokus på kommunens geografiska förutsättningar och befintliga bostäder,
planerade bostäder, beskrivning av kommunens befolkning, demografi samt olika gruppers
särskilda behov på bostadsmarknaden. Bostadsförsörjningsprogrammet skulle även ta hänsyn
till relevanta kommunala, regionala- och nationella visioner och mål inom bostadspolitiken.
Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har under 2017 arbetat fram ett förslag
till nytt bostadsförsörjningsprogram. Enligt beslut i mMiljö- och samhällsberedningen den 26
mars 2018 sändes förslaget ut på remiss till den 11 juni 2018.
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram är framtaget utifrån regleringen i Lag (2000:1383)
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Till förslaget bilades även en
nulägesbeskrivning med analys från 2017.
Under remisstiden fanns förslaget till bostadsförsörjningsprogram och bilaga utlagda på
kommunens webbplats www.finspang.se. Förslaget fanns även utställt i kommunhuset. En
annons publicerades i Fokus Finspång den 25 april 2018 med information om remissen,
information har även funnits på kommunens hemsida. Både mottagare enligt sändlista samt
allmänhet har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
19 yttranden inkom varav två yttrande inkom efter utsatt tid, dessa har trots detta hanterats
och besvarats.

Sammanställning
Nedan återges de remissyttanden som inkommit. Yttranden har i flera fall varit långa och även
innehållit synpunkter på sakfrågor som inte berör bostadsförsörjningsprogrammet eller frågor
som Finspångs kommun inte har rådighet över, dvs saker som kommunen inte bestämmer
över. Därför är yttranden nedan i många fall sammanfattade och nedkortade. Formuleringar
och förslag står den yttrande instansen för. Under varje yttrande finns en kommentar från
Miljö- och samhällsberedningen.

Kommuner
Katrineholms kommun
Katrineholm har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat program, men har beslutat att avstå
från yttrande.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.
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Linköping kommun
Linköpings kommun ser positivt på att Finspångs kommun tagit fram ett
bostadsförsörjningsprogram och påpekar bland annat att det finns ett gemensamt ansvar för
bostadsfrågan i regionen. Ur det perspektivet är det positivt att skapa en regionstruktur där
länets orter kan komplettera varandra vad gäller bostadsutbud. Närheten mellan kommunera
och möjligheten till pendling gör att Linköping och Finspång på olika sätt kan komplettera
varandra. Linköpings kommun anser att de kommunala bostadsföretagen spelar en viktig roll
för bostadsförsörjningen, framförallt vad gäller boende till de svagare grupperna i samhället.
som står långt från ett eget boende. Linköpings kommun delar uppfattningen att det äldre
bostadsbeståndet, som många gånger har en lägre hyresnivå, är viktigt på bostadsmarknaden
för svagare grupper, men även för andra grupper som inte vill lägga en stor del av sin inkomst
på boendekostnader. Linköpings kommun anser det klokt att se den nya översiktsplanen och
bostadsförsörjningsprogrammet som instrument för planering av bostadsbyggandet.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen och ser möjligheter till utökat
sammarbete kring bostadsfrågan kommunerna mellan.
Vingåkers kommun
Vingåkers kommun anser att programmet är rörigt och svårtytt. De önskar en annan struktur
samt påpekar att allt inte kan ges till alla, en prioritering efterfrågas.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen.

Kommunkoncernen
Vallonbygden
Vallonbygden har framfört önskemål om att ändra uppgifter i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys.
Vallonbygden lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 1, I vilka processer finns Vallonbygden AB med idag? Inga kända av styrelsen i
Vallonbygden AB.
 Mål 2, Styrelsen förutsätter att Vallonbygden AB är en av aktörerna.
 Mål 4, Vallonbygden AB skall vara "affärsmässiga". I den idag gällande affärsplan
som Vallonbygden AB styrelse fastställt, står det att Vallonbygden AB ska producera
nya bostäder, utifrån ekonomiska förutsättningar.
 Mål 5, Styrelsen tycker att bygghöjderna generellt bör ökas (ska kommunen nå 30 000
personer till 2035 måste vi nog bygga även på höjden) i "centrum" till 8-12 våningar
och i resten av Finspångs tätorter till minst 4 våningar.
 Mål 8, Åtgärd: Utökat samarbete .... I dag känner inte styrelsen i Vallonbygden AB
till något sådant samarbete. Styrelsen tror på ett sådant utökat samarbete där fler
fastighetsägare bidrar/hjälper till. Åtgärd: Bosocialt program .... Styrelsen för
Vallonbygden AB förutsätter att bolaget är delaktigt i framtagningsprocessen
alternativt är remissinstans när Finspångs kommun tar fram ett Bosocialt program.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för de uppdaterade uppgifterna om Vallonbygdens
verksamhet 2018. Då det gäller uppgifter i Nulägesbeskrivningen för 2017 har VD för
Vallonbygden granskat och godkänt dessa hösten 2017 och Miljö- och samhällsberedningen
väljer därför att inte göra några justeringar i dessa uppgifter.
Synpunkter på mål 1, 2 samt 8, Miljö- och samhällsberedningen vill framhålla att enligt de
samtal som förts inom förvaltningen så pekas just sammarbetet med Vallonbygden ut av
tjänstemän som gott. När det gäller föreslagna nya och utvecklandet av befintliga samarbeten
samt arbete med bosocialfrågor så ser Miljö- och sammahällsberedningen positivt på att
Vallonbygden vill vara en aktiv del av dessa processer.
Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen.
Synpunkter på mål 5, Vallonbygdens förslag tas vidare till samhällsplaneringesenheten men
kommer inte att tas med i bostadsförsörjningsprogrammet. Detta då Miljö- och
samhällsberedningen bedömer att frågan är av detaljplanekaraktär och bör då prövas i de
processerna.

Stat och Region
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen välkomnar att Finspångs kommun har valt att ta fram riktlinjer för
bostadsförsörjningen i enlighet med lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (BFL). Länsstyrelsens samrådsyttrande utgår från hur väl
riktlinjerna för bostadsförsörjningen lever upp till kraven i 2 § av lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Länsstyrelsen bedömer att kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål lever upp till
lagstiftningens intentioner. Avsikterna för att utveckla arbetet med svaga grupper på
bostadsmarknaden är mycket bra. Länsstyrelsen bedömer att samrådsförslaget på ett bra sätt
beskriver de regionala mål planer och program som behöver beaktas i bostadsplaneringen.
Bilagan med nuläge 2017 och analys är enligt Länsstyrelsen ett relevant och väl genomarbetat
kunskapsunderlag för kommunens bostadsplanering.
Länsstyrelsen föreslår följande förändringar:
De nationella mål som beskrivs i samrådsförslaget utgår från Boverkets rapport 2015:44
Uppföljningsbara mål för fysisk samhällsplanering. Dessa har ännu inte förts vidare för att
beslutats av riksdagen. Det är önskvärt att de kommunala riktlinjerna hänvisar till mål som är
beslutade vilket är: att insatserna ska ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Här saknar
Länsstyrelsen konkreta och kvantifierade mål, utöver de generella mål för
bostadsplaneringsarbetet som föreslås.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen anser att programmet tar sitt
avstamp i de nationella målen som Länsstyrelsen hänvisar till, då det inledande stycket efter
rubriken ” Relevanta nationella, regionala och kommunala mål” i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys, återger de nationella målen. Utöver detta lyfts även de icke beslutade målen. Att dessa
ännu inte är beslutade framgår också av texten. Miljö- och samhällsberedningen kommer
därför inte att göra några justeringar i bBostadsförsörjningsprogrammet.
Länsstyrelsens förslag till kvantifierbara mål om bostadsbyggande avser Miljö- och
samhällberedningen att möta genom hänvisning till Strategisk plan 2018-2020 med budget.
Där framkommer att detaljplaner som möjliggör minst 300 bostäder ska färdigställas per år.
Beredningen gör detta val då detaljplaneringen har varit ett avgörande hinder för
nyproduktion av bostäder i Finspång.
Region Östergötland
Regionen ser att riktlinjerna ansluter till Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland
(RUP) och till Strukturbild för Östergötland, vilka ligger till grund för regionens yttrande.
Regionen anser att programmet blir kort och tydligt när analysen presenteras i bilaga, de anser
även att det är bra att processen med ny översiktplan och nytt bostadsförsörjningsprogram
kopplas samman. Kommunens intention att informera intressenter om stöd och kommande
statliga insatser ses som mycket god.
Region Östergötland lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 6, Bostadsförsörjningsprogrammet utgår från det kommunala tillväxtmålet om 30
000 invånare år 2035, vilket innebär ett behov av 300 nya bostäder per år fram till
2035. I arbetet med ny Länstransportplan för 2018-2029 beräknade Region
Östergötland bostadsbyggnadsbehovet i länets kommuner enligt en modell som
Boverket utarbetat. För Finspångs kommun resulterade beräkningen i ett
bostadsbyggnadsbehov om ca 70 bostäder årligen till 2030. De olika uppgifterna
tydliggör komplexiteten mellan en mer prognosstyrd planering respektive en mer
viljestyrd planering. Ur ett tillväxtperspektiv är därför en fördjupad mellankommunal
samverkan med Norrköpings kommun, både i bostadsförsörjnings- och
planeringsfrågor av särskild betydelse. Region Östergötland deltar gärna i den
fortsatta processen, med utgångspunkt i yttrandet.
 Mål 7, Analysunderlaget är genomarbetat och lyfter flera viktiga sociala
förutsättningar kring folkhälsoarbete, utbildning och risker med trångboddhet.
Närheten till natur och grönområden belyses som en viktig del av Finspångs
boendekvalitet. Regionen ser att det med fördel skulle kunna adderas ett tydligare
barnperspektiv till analysen, som behov av lekparker och mötesplatser som främjar lek
och fysisk aktivitet.
 Mål 9, Åtgärden att ta fram ett bosocialt program med särskilt fokus på de mest utsatta
gruppernas möjlighet till bostäder är viktig, och där kan kommunen fördjupa det
vräkningsförebyggande arbetet.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram.
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Synpunkter på mål 6, tillväxtmålet är ett planeringsmål som både bostadsförsörjningsprogram
och ny översiktsplan ska skapa förutsättningar för att nå. Vi är medvetna om att det är ett
planeringsmål och att det faktiska byggandet kan variera över tid. Miljö- och
samhällsbredningen ser positivt på Regionens erbjudande om att vara en del i det samarbete
som redan i dag sker mellan Norrköping och Finspångs kommuner för att hitta gemensamma
lösningar för en hållbar tillväxt i båda kommunerna.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällberedning avser att förtydliga målet så att
barnperspektivet förtydligas, men kommer inte att göra några ytterligare analyser i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys.
Synpunkter på Mål 9, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Förvaltningen
Finspångs kommuns folkhälsoråd
Folkhälsorådet i Finspångs kommun ställer sig bakom målen för
bostadsförsörjningsprogrammet 2018 – 2022. Folkhälsorådet lämnar följande målspecifika
synpunkter:
 Mål 7, Alla invånare i Finspångs kommun ska ha max 300 meter till närmaste
rekreations/fritidsområde. Med rekreations/fritidsområde avses särskilda ytor som
avsatts för fysisk aktivitet, motion/lek och som är tillgängliga för alla. Spontanidrott
och lek är en viktig aspekt för att främja fysisk aktivitet och Folkhälsorådet lyfter detta
som en prioriterad insats i kommande bostadsförsörjningsprogram.
 Mål 10, Folkhälsorådet lyfter fram det viktiga i blandad bebyggelse för att minska
segregationen och öka inkluderingen. En ökad inkludering är positiv för individens
hälsa samt förmåga att ta ansvar för sin egen hälsa.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram och ser det som positivt att nybildade Folkhälsorådet lämnar ett
yttrande.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen väljer att avvakta arbetet med ny naturoch frilufts plan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. I nya natur- och
friluftsplanen kommer det att anges riktlinjer för bevarande, utveckling samt avstånd som
både översiktsplanen och senare även kommande detaljplaner ska ta hänsyn till.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att blandad bebyggelse är
av stor viktigt för Finspångs utveckling.
Sektor Ssamhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad lämnar önskemål om förändringar i Bilaga 1, Nuläge 2017 och
analys.
Sektor samhällsbyggnad lämnar följande målspecifika synpunkter:
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Mål 1, Okänt vilka samverkansformer som finns idag men vi efterlyser någon mer
konkret åtgärd t ex internt samverkansforum inom kommunkoncernen.
Mål 2, Mål 1 och 2 bör kunna slås ihop med två åtgärder.
Mål 3, Målet: Marknaden bör aktivt bevakas för att få en bättre långsiktig planering.
Åtgärd 1: Markstrategisk plan tas fram. Åtgärd 2: "Kommundirektören" byts ut mot
Förvaltningen för att få mer spelrum. Åtgärden behövs inte enbart för att förenkla
beslutsprocessen utan även för att få en snabbare process så vi kan bli en aktör på
marknaden.
Mål 5, Vi saknar mål för utveckling av nya områden i bostadsförsörjningsprogrammet.
Mål finns i strategiska planen och i VA-planen som bör samspela med
bostadsförsörjningsprogrammet.
Mål 6, Målformuleringen är något otydlig. Man behöver skilja mellan
tillgänglighetsanpassning (allmänt) och bostadsanpassning i enskilda bostäder.
Mål 11, Vi föreslår att målet stryks p g a att vi inte anser att Finspångs kommun är i
det läge att vi kan ställa de kraven.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på sitt arbete med nytt
bostadsförsörjningsprogram. Beredningen väljer att inte göra några justeringar i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys. Detta då det speglar ett nuläge under 2017, men beredningen är
mycket positiv till att bland annat nya detaljplaner för bostäder har antagits sedan
nulägesbeskrivningen sammanställdes.
Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål,
men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att
mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.
Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen justerar målformuleringen samt
formuleringen i åtgärder efter ert förslag.
Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen avser att ta fram ett nytt mål för nya
områden för bostäder och verksamheter, men den frågan kommer att hanteras mer detaljerat i
kommande översiktsplan, där även VA-planen är ett underlag.
Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen avser att förtydliga målbeskrivningen
och målet så att det framkommer att det gäller i befintligt bestånd.
Synpunkter på mål 11, Miljö- och samhällsberedningen anser att detta mål är viktigt att
behålla utifrån tillväxtmålet om 30´000 invånare 2035. Tillväxten ska ske hållbart och i
arbetet med ny översiktplan används Agenda 2030 som utgångpunkt.Med den ambitionen är
Miljö- och samhällsbredningens bedömning att det här målet är viktigt.
Sektor social omsorg
Programmet innehåller bra och relevanta övergripande mål. Vi är nyfikna på hur målen ska
mätas, vilket förväntat resultat som finns samt om det finns delmål som ska uppfyllas under
perioden 2018-2022? För oss som inte arbetar inom området vore det bra att utöka
begreppsförklaringen.
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Sektor social omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 6, Åtgärd enligt detta mål anger att Finspångs kommun vid behov ska stödja
Vallonbygden och privata aktörer. Förslag är att åtgärden enligt denna punkt ska ha en
proaktiv karaktär, det vill säga att kommunen aktivt informerar aktörerna om statliga
bidrag för tillgänglighetsanpassning. Utifrån vårt sakområde ser vi ett stort behov av
att bostäder bör utformas så att individer med olika typer av funktionsnedsättning har
möjlighet att leva och bo som andra i så lång utsträckning som möjligt. Hänsyn
behöver tas till tillgänglighet av utemiljöer och serviceutbud såsom närhet till affär.
 Mål 8, minska antalet sociala kontrakt handlar i mångt och mycket om den enskilda
individens förändringsarbete. Inom sektor Social omsorg bedrivs individuellt
förändringsarbete genom vårt resursteam och bosamordnare för att medborgare med
socialt kontrakt ska kunna komma till ett förstahandskontrakt. Vi ser att även om
antalet sociala kontrakt minskas så kvarstår behovet av en bostad. Hur bidrar detta mål
till bostadsförsörjningsprogrammet? Som åtgärd två inom målet nämns bosocialt
program, vad innebär detta?
 Mål 9, Vi tycker det är otydligt hur detta mål ska bidra till
bostadsförsörjningsprogrammet, se kommentar mål 8. Bra åtgärder. Skulle kunna
kompletteras med någon form av budgetrådgivning som en förebyggande åtgärd.
 Mål 10, Vi anser att det är viktigt att kommunen har en stor variation av boendeformer
inom flera bostadsområden för att minska segregation. Exempelvis att ha en spridning
av bostäder som kan upplåtas till sociala kontrakt.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Sektor social omsorg önskar fler begreppsförklaringar i Bilaga 1,
Nuläge 2017 och analys. Begreppsförklaringen utökas enligt kompletterande önskemål från
sektorn. Vad som eventuellt blir delmål och hur programmet ska följas upp blir en aktuell
fråga när programmet ska beslutas i kommunfullmäktige.
Synpunkter på mål 6, Miljö- och samhällsberedningen bedömer att nuvarande formulering är
tillräcklig för att åtgärden ska kunna genomföras.
Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och
arbetar om målen och dess åtgärder.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social
hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.

Sektor vård och omsorg
Sektor vård och omsorg ser att det är positivt med ett bostadsförsörjningsprogram. Målen i
programmet är tydliga och åtgärderna relevanta.
Sektor vård och omsorg lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 4, Sektor VoO tycker att det är mycket bra att öka antalet hyresrätter. Det är
viktigt att vid utökningen se över tillgänglighetsperspektivet.
 Mål 6, Sektor VoO anser att det är viktigt att beakta äldreperspektivet när andelen
fysiska tillgängliga bostäder ökar. Tillgänglighet i närområdet tex affär, busshållplats
och träffpunkt. I bostaden ökad tillgänglighet genom att minimera nivåskillnader
inomhus, tillgång till hissar, "tilltagna" kök, badrum mm för att kunna möjliggöra

8
135

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM
2018-2022





kvarboende med hemtjänstinsatser samthälso- och sjukvårdsinsatser. Sektorn tycker
även att det är extra viktigt vid planering av nybyggnation att ta hänsyn till
tillgänglighet avseende gångvägar, belysning och viloplatser.
Mål 7, Sektor VoO instämmer i vikten av att bevara och utveckla naturområden men
vill lyfta tillgänglighetsaspekten även här.
Mål 10, Sektor VoO välkomnar alternativa boenden och ser ett behov av
seniorboende, trygghetsboende och bostadsrätter, hyreslägenheter.
Mål 12, Sektor VoO anser att det är viktigt med hållbar utveckling och att byggandet
sker i takt med invånarantalet.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Synpunkter på mål 6 och 7, Miljö- och samhällsberedningen tackar för inspel och avser att
förtydliga i målbeskrivningen, dock ej i målformuleringen. Beredningen bedömer att frågorna
bättre hanteras i planeringsprocesserna så som ny översiktsplan och i detaljplanerarbetet.
Synpunkterna lämnas över till samhällsplaneringsenheten.
Synpunkter på mål 4, 10 och 12, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.

Ideell förening
Ljusfallshammars byaråd
Ljusfallshammars byaråd vill peka på följande saker i remissen till
Bostadsförsörjningsprogram för Finspång 2018-2022 .






Viktigt att bygga bostäder på alla orter i Finspångs kommun. Viktigt att bygga billiga
bostäder där alla har råd att bo. Tex. vill inte äldre personer bo i dyra lägenheter då
det är billigare att bo kvar i egen villa. Nysvenskar har inget emot att bo på
landsbygden, snarare tvärtom då det finns möjligheter till bla. kolonilotter. Viktigt att
kunna erbjuda bostäder som är attraktiva. Lagom stora och utan lyxiga inredningar.
Viktigt att inte sälja av bostäder på landsbygden till mindre attraktiva bostadsbolag,
tex. Amasten och Björke fastigheter.
Viktigt att hela tiden tänka samarbete med övriga kommuner, men även län som
Sörmland och Närke.
Viktigt att inte bara tänka genomfart Finspångs tätort utan även utbyggnad av riksväg
51 mellan Finspång och Örebro. Då särskilt mellan Ljusfallshammar och Hjortkvarn.
Viktigt med gott samarbete mellan Finspångs kommun och Östgötatrafiken. Har man
någon gång frågat de som bor på landsbygden hur de vill att deras kollektivtrafik ska
se ut, vilka behov som finns? Viktigt med anslutningstrafik till bla. Örebro. Flera
personer från vår del av kommun pendlar till Närke för arbete och studier. Viktigt att
de som ingen bil har av olika anledningar kan ta sig från punkt a till b. Till denna
kategori räknar vi nyanlända, pensionärer, studenter, de som inte har körkort samt
andra kategorier som är i behov av kollektivtrafik Viktigt, ur miljösynpunkt, att kunna
åka kollektivt om man så önskar.
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Viktigt med bredbandsutbyggnad till alla invånare. Även offentliga platser och
sommarstugeområden.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna gällande vikten av att skapa
attraktiva bostäder i hela Finspång och även skapa förutsättningar till nya bostäder i hela
kommunen. Vidare instämmer beredningen i att bredband till alla bostäder är viktigt. Mer
information kring bredband finns i Strategi för IT-infrastruktur samt Utbyggnadsplan ITinfrastruktur som båda antogs under 2017 i kKommunfullmäktige.
Det sker samarbeten mellan Finspångs grannkommuner och med angränsade Regioner,
framförallt när det handlar om att förbättra riksväg 51. Där har bland annat Finspångs
kommun, Hallsbergs kommun, Region Örebro och Region Östergötland under 2016 tagit fram
en Åtgärdsvalsstudie för sträckningen (Finspångs tätort) Mellangrind till Svennevad. Studien
ligger till grund för kommande förbättringsarbeten.
Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket
omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång. Östgötatrafiken genomförde
en omfattande dialog på landsbygden om kollektivtrafiken 2015 och resultaten finns i
rapporten ” Rapport från trafik- och samhällsplaneringsnämndens medborgardialog med
landsbygdsboende.” TSN 2015-212 på Region Östergötlands hemsida.
Miljö- och samhällsberedningen avser att ändra föreslagna faktauppgifter om
Ljusfallshammar på sidan 20 i Bilaga 1, Nuläge 2017 och analys.

PRO Samorganisation
Vi representanter från PRO samorganisation har tagit del av remissversionen av
kommunens bostadsförsörjningsprogram. Vi har koncentrerat oss på den del i programmet
som gäller äldres boende. När det gäller vård och omsorgsboende instämmer vi med
skrivningen i remissversionen angående utbyggnaden av Hällestadgården. När det gäller
Storängsgården så noterar vi skrivningen om att det i framtiden behövs ytterligare platser
inom vård och omsorg för att tillgodose behovet. Vi ser det som angeläget att planeringen och
beredning för ett nytt vård- och omsorgsboende ska prioriteras och beredas i god tid för att få
med i äldreomsorgsplanen.
Livslängden ökar och vi blir fler och fler äldre vilket innebär att efterfrågan på ett tryggt och
anpassat boende ökar. Vi vet att efterfrågan på seniorboende i kommunen är stor, vilket kön
till Högby seniorboende med all tydlighet visar. Från PRO föreningarna i Finspång anser vi
att en planering och nybyggnation av en boendeform liknande Högby är mycket angelägen,
detta för att tillgodose behov och efterfrågan och att det finns byggbar mark för detta. Också
verksamhetens innehåll är viktigt att ha med i planeringen där aktiviteter för gemenskap,
trivsel och god hälsa ingår, vilket är av stor vikt för att förebygga ohälsa och ofrivillig
ensamhet. Verksamheten ska också vara tillgänglig för alla äldre.
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Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna
gällande vikten av att skapa förutsättningar för ett tryggt och anpassat boende, detta oavsett
ålder.
Beredningen bedömer att planeringen och tidsperspektiv för kommande eventuella
konceptboenden som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som
privata aktörer eller allmännyttan. Miljö- och samhällsberedningen bedömer även att
planering och tidsperspektiv för särskilda boenden för äldre, eller andra boendeformer som
Finspångs kommun har ansvar för, bäst hanteras av de i förvaltningen som har ansvar för
verksamhets- och fastighetsfrågor. Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra
några ändringar i Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.
SKPF
Det saknas platser på vårdboende, man ska inte efter färdigbehandling behöva komma hem
med enbart hemtjänst. Otryggheten och ensamheten läker inga sår. Det saknas lägenheter i
äldre hus där inte hyran är skyhög. Det måste finnas hiss annars måste lägenheten vara i
bottenplan. Även lägenheter för rimlig hyra behövs till ungdomar som vill flytta hemifrån till
egen liten lya.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i synpunkterna.
SPF Seniorerna
Vi känner tveksamhet inför den prognosticerade starka befolkningstillväxten till 2035 givet
den radikalt omlagda flyktingpolitiken. Vi tror däremot att andelen äldre 65+ kommer att
fortsätta öka, och därmed kommer deras behov att väga tyngre i
bostadsförsörjningsprogrammet än vad som framgår av remissförslaget.
Vi vill se både mål och åtgärder i programmet vad avser särskilda boenden liksom senior- och
trygghetsboenden, då de äldre, trots allt, redan nu utgör en fjärdedel av kommuninvånarna.
Med en ökande andel äldre kommer behovet av särskilda boenden att växa, vilket redan
identifierats i nulägesanalysen. Det är dock oklart om antalet platser kommer att öka. Vi
tolkar analysen så att antalet platser behöver öka med 40 st utöver en eventuell nybyggnation
av ett ”Storängsgården”.
Vi anser att kommunen behöver ta fram en policy för senior- och trygghetsboenden då
efterfrågan redan finns och förväntas öka i framtiden.
Vi vill understryka behovet av tillgänglighetsanpassning i befintliga bostäder, som framgår av
Mål nr 6. Detta är viktigt för att äldre skall kunna bo kvar längre i sina lägenheter.
Kommentar
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Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Miljö- och samhällsberedningen instämmer i behovet av fortsatt
tillgänglighetsanpassning i befintligt bostadsbestånd samt i att boende för äldre kommer att
behövas i allt högre utsträckning. Men det gäller för alla åldersgrupper då bostadsbristen är
stor redan i dag. Beredningen bedömer att planering och genomförande av konceptboenden
som exempelvis trygghetsboenden bäst hanteras av marknaden så som privata aktörer eller
allmännyttan .
Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i
Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Parti i kommunfullmäktige
Alliansen: Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna samt
Centern
Vi i Alliansen får tacka, för att vi har fått möjlighet att yttra oss, avseende förslaget om det
framtida bBostadsförsörjningsprogrammet. Från Alliansens sida anser vi, att programmet är
bra och välgjort.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Socialdemokraterna Finspång
Socialdemokraterna i Finspång tycker det generellt är en bra nivå på
bostadsförsörjningsplanen. Vi saknar diskussion om vissa områden, som är viktiga ur ett
bostadsperspektiv. Bland annat en strategi för hur vi ska klara de olika omsorgsbehov som
finns. Då tänker vi inte i första hand på boendeplatser på olika boenden, vilket också är
viktigt. Dels för att ungdomar med behov av LSS boende eller äldre med behov av
demensboende. Utan, vi tänker också på lägenheter som är anpassade för att ge förutsättningar
för att klara sig så mycket som möjligt själv utan att behöva bo på omsorgsboende.
Servicelägenheter för att yngre människor ska kunna flytta hemifrån men också
trygghetsboenden för äldre. Det är viktigt att vi hela tiden möter demografins behov.
Vi vill också att Finspångs kommun strävar i så stor utstäckning som möjligt efter en blandad
bebyggelse, med hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Olika standarder är också
nödvändiga för att kunna möta olika behov. Denna blandning bör även ske inom samma
område, som en väg för att motverka segregation.
Ett annat område som vi vill lyfta generellt är Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS,
Här behöver vi i kommunen vara beredda om det blir en förändring i lagstiftningen och ta
med detta i ÖP (skapa fler LIS områden).
Socialdemokraterna lämnar följande målspecifika synpunkter:
 Mål 1, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Både handlar
om samverkan och forum för detta.
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Mål 2, Mål 1-2 ser vi skulle kunna arbetas samman och ha flera åtgärder. Båda handlar
om samverkan och forum för detta. Kanske bör ett forum träffas oftare en 1 gång/år.
Mål 3, åtgärd 1 - köp av mark – budget för det, viktigt, men också viktigt med en
exploateringsbudget för viss mark också. Åtgärd 2 – Delegation till KD, vilken
strategi följer då KD, ÖP?
Mål 4, I dagsläget är det inte ekonomiskt att bygga lägenheter utanför tätort
(ekonomiska kalkyler kontra möjliga hyresintäkter håller inte ihop). Lägger vi detta
mål på VB så påverkar det stort VB möjlighet att genomföra åtfärder/investeringar där
det finns större efterfrågan. Vi Socialdemokrater är tveksamma till att skriva i
ägardirektivet var i kommunen VB ska äga och bygga lägenheter. Vissa undantag kan
göras för tex integrationsarbete där så behövs (för att motverka segregation).
Mål 5, Vi i Socialdemokraterna anser självklart att vi måste jobba med gamla
detaljplaner för att undanröja hinder, men anser att det ska gälla hela kommunen, både
tätort och utanför tätort. Så, i målet skulle vi vilja stryka ordet utanför, så får målet en
annan ingång och stämmer överens med våra tankar.
Mål 6 , Vi Socialdemokrater undrar om det inte finns andra mer effektiva åtgärder som
kommunen kan göra? Är inte redan fastighetsägare ibland bättre på dessa frågor än
kommunen?
Mål 7, Här borde kanske kulturmiljöprogrammet belysas? Eller så kanske det ska ha
ett eget mål?
Mål 8, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
Mål 9, Mål 8-9 tycker vi mycket väl kan utgöra ett mål och skrivas ihop.
Mål 10, Detta mål är väldigt viktigt för att förhindra segregation, både i nutid, men vi
behöver också tänka smart för framtiden. Vi tycker också att det är viktigt att man
kopplar problembilden runt segregation till ett bostadsocialt program för de områden
som behöver det. Det är också viktigt med att ha lägenheter i olika renoveringsgrad detta för att ge tex ungdomar en första ingångslägenhet med rimlig hyressättning. Det
är viktigt att vi har ett system som ger möjlighet för alla att kunna etablera sig på
bostadsmarknaden.
Mål 12, En ytterligare åtgärd skulle kunna vara planprogram, för att fastställa
inriktning på något lägre nivå före man börjar detaljplan.

Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för återkopplingen på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsbredningen instämmer i behovet av att anpassa
bostadsmarkandenbostadsmarknaden till demografins behov med bland annat blandad
bebyggelse och tillgängligt boende. När det gäller LIS-områden ska dessa utredas och pekas
ut i översiktplanen. Det finns 21 områden för främst bostadsbyggande utpekade i
översiktsplanen från 2011. Utpekande av LIS-områden kan ge viss dispens från strandskyddet
under förutsättning att vissa krav uppfylls. I arbetet med ny översiktsplan görs en utvärdering
av de 21 områdena samt en ny utredning och bedömning av kommande/kvarstående LISområden.
Synpunkter på mål 1 och 2, Miljö- och samhällsberedningen väljer att låta detta vara två mål,
men kommer att förtydliga att det första målet avser det kommuninterna samarbetet och att
mål två omfattar ett externt nytt samarbete med olika aktörer.
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Synpunkter på mål 3, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra formuleringen i mål
3 för att även få med exploateringskostnader. Miljö- och samhällsberedningen avser att
förtydliga i åtgärd 3 om vilken strategi förvaltningen ska följa vid markinköp.
Synpunkter på mål 4, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunkoncernen behöver arbeta för att möjliggöra målen. Att verka för fler hyresrätter
utanför Finspångs tätort kan vara ett sätt att minska boendesegrationen då det öppnar upp för
fler att hyra sitt boende utanför tätorten.
Synpunkter på mål 5, Miljö- och samhällsberedningen menar att de nya tillväxtmålen för
Finspång om 30´000 invånare år 2035 ställer helt nya och annorlunda krav på hur hela
kommunens organisation behöver arbeta för att möjliggöra målen. Gamla detaljplaner med
små byggrätter i delar av våra orter utanför centralorten begränsar möjligheten för familjer att
flytta till dessa orter. Det tillsammans med de allt hårdrare kraven på kontantinsatser och
amorteringskrav från bankerna, i synnerhet utanför Finspångs tätort, gör att det behöver bli
enklare att bygga om och bygga till i våra övriga orter, detta så att husen kan anpassas till en
modern familjs behov. Miljö- och samhällsberedningen menar därför att dessa detaljplaner
behöver prioriteras.
Synpunkter på mål 6, i de fall där ett kommunalt samarbete krävs för att privata hyresvärdar
och allmännyttan ska kunna söka exempelvis statsbidrag bedömer Miljö- och
Samhällsberedningen att Finspångs kommun har en viktig roll att ta.
Synpunkter på mål 7, Miljö- och samhällsberedningen avser att förändra målbeskrivningen
med tillägg om kulturmiljöerna efter inkomna synpunkter.
Synpunkter på mål 8 och 9, Miljö- och samhällsberedningen tar till sig synpunkterna och
arbetar om målen och dess åtgärder.
Synpunkter på mål 10, Miljö- och samhällsberedningen instämmer i att arbetet med social
hållbarhet är viktigt för en god bostadsförsörjning.
Synpunkter på mål 12, Miljö- och samhällsberedningen avser att göra förändringar i målet
utifrån förslaget.
Sverigedemokraterna
SD efterlyser en seriös ekonomisk och social analys av konsekvenserna för skattekollektivet
angående målet om att öka invånarantalet med 8000 invånare fram till 2035. All nödvändig
inlåning för satsningar i infrastruktur och nybyggnation måste ha en ekonomisk
konsekvensanalys. Vid kommunal nybyggnation skall alltid en ekonomisk konsekvensanalys
genomföras.
Finspångs kommun skall arbeta aktivt med regionen för att öka volym, tillgänglighet och
utbudet av den lokala sjukvården, samt även att utöka kollektivtrafiken och särskilt ha i åtanke
kommunens landsbygdslinjer samt direktlinjer till regionens större städer.
Inriktningen skall vara ett Finspång som växer organiskt och hållbart, där de nya
kommuninvånarna har valt att flytta till Finspång primärt för att de har fått ett riktigt arbete i
ett av bygdens företag eller hittat en attraktiv boendeform. Ett samhälle som gynnar
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medborgarnas sociala samvaro, en närhet till naturen, skönhet och symmetri samt även
bejakar platsen och invånarnas historia och identitet.
Att brukningsvärd jordbruksmark inte skall prövas för exploatering, så att den lokala framtida
matförsörjningen inte äventyras.
Att i planeringen för nybyggnation eftersträva områden med varierade boendeformer såsom
borätter, hyresrätter, villor, radhus och senior och trygghetsboenden för alla inkomstgrupper.
Att det kommunala bostadsbolaget utvecklar och renoverar befintliga hyresrätter för att
åstadkomma bra boendeformer för resurssvaga grupper, såsom ungdomar, äldre och
invandrande.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsbredningen instämmer i att ekonomiskt ansvarstagande är viktigt. De
efterfrågade analyserna är inte en del i det strategiska uppdraget med att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram utan en del i ett kommande genomförande.
Det finns utvecklade samarbeten med Östgötatrafiken om kollektivtrafiken i Finspång vilket
omfattar all form av trafik som Östgötatrafiken utför i Finspång.
I den kommande översiktplanen kommer strategier för hållbar utveckling att fastslås med
grund i Agenda 2030, vilket omfattar ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet, så som
exempelvis medborgarnas möjlighet till social samvaro och vikten av blandad bebyggelse och
olika hyresnivåer samt vikten av bevarande av jordbruksmark.
När det gäller tillgång till natur väljer Miljö- och samhällsberedningen att avvakta arbetet med
ny natur- och friluftsplan, vilket är ett underlag till kommande översiktsplan. Frågan om
jordbruksmark hanteras i gällande översiktplanöversiktsplan och kommer fortsatt att hanteras
i den kommande översiktplanen.
Miljö- och samhällsberedningen kommer inte att göra några ändringar i
Bostadsförsörjningsprogrammet utifrån inkomna synpunkter.

Intresseorganisation
Fastighetsägarna
Fastighetsägarna, Norrköping har emottagit och tagit del av remissen. Innehållet i programmet
är omfattande. Som branschorganisation ser vi gärna en dialog mellan kommun och berörda
organisationer, samt att i de ämnesområden som fastighetsägare/markägare kan ses vara direkt
berörda vidtalas kontinuerligt i kommande processer.
Kommunens tillväxtmål på 30 000 invånare år 2035 innebär behov av god försörjning av
detaljplaner och nyproduktion, i såväl centralt attraktiva lägen som populärt omland. Det rör
sig om produktion av drygt 300 nya bostäder per år framöver. För de 12 angivna målområden
som framträder i bostadsförsörjningsplanen poängterar även vi än en gång vikten av god
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kommunikation, samarbete och kommunal handlingsberedskap. Vi fortsätter också gärna den
påbörjade dialogen.
Kommentar
Miljö- och samhällsberedningen tackar för synpunkterna på remissversionen av nytt
bostadsförsörjningsprogram. Beredningen ser fram emot ett utvecklat sammarbete med
Fastighetsägarna som en del i de föreslagna åtgärderna.

Övrig
Okänd
Har enbart lämnat bokastavskombinationer utan innehåll.
Kommentar
-
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Förslag nytt bostadsförsörjningsprogram 2018-2022
Sammanfattning
Återremiss
Kommunfullmäktige beslutade 31 oktober 2018, KF2018 §138, om att sända
förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram på återremiss till kommunstyrelsen.
Beslutet grundar sig i följande yrkande: ”Att kommunstyrelsen i samråd med miljö- och
samhällsberedningen formulerar nya mål för kommunens bostadsförsörjning och att
kommunstyrelsen efter det tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram som sedan beslutas i
kommunfullmäktige.”
Efter beslutet i kommunfullmäktige har presidiet i kommunstyrelsen och i miljö-och
samhällsberedningen träffats och diskuterat bostadsförsörjningsprogrammet.
Utifrån dessa diskussioner fick centrumgruppen i uppdrag att revidera mål och
åtgärder för att förslaget sedan på nytt ska sändas upp till kommunfullmäktige. Vid
ett möte den 19 mars 2019 ansåg centrumgruppen att förslaget var reviderat och
klart för vidare behandling. Det som reviderats under återremissen är dokumentet
Mål och åtgärder.
21 juni 2017 (KF §98) tog kommunfullmäktige beslut om att ge miljö- och
samhällsberedningen i uppdrag att revidera befintligt strategiskt program för
boendeförsörjning.
Arbetet påbörjades med att ta fram en nulägesbeskrivning av bostadssituationen i
Finspång 2017, den finns bilagd som bilaga 1. Med grund i den beskrivningen
arbetades sedan ett nytt bostadsförsörjningsprogram fram. Detta då lagstiftningen
som reglerar kommunernas ansvar förändrats under åren samt att läget på
bostadsmarknaden kraftigt förändrats sedan det senaste programmet antogs.
26 mars 2018 beslutade miljö- och samhällsberedningen om att sända förslaget på
bred remiss fram till 11 juni. Totalt inkom 19 yttranden som redovisas i bilaga 3,
samrådsredogörelse. Yttrande instanser redovisas i bilaga 2. I
”Bostadsförsörjningsprogram, Finspångs kommun 2018-2022” redovisas 12 mål
med konkreta åtgärder för att arbeta med bostadsförsörjningen i enlighet med
regleringen i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
27 augusti beslutade miljö- och samhällsberedningen att lämna över förslaget,
daterat 2018-08-27, till nytt bostadsförsörjningsprogram för beslut i
kommunfullmäktige. (bilaga 4)
Förvaltningen har berett förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram med särskilt
fokus på eventuella juridiska och ekonomiska konsekvenser av programmets mål
och åtgärder. Bedömningen är att målen och åtgärderna inte får några betydande
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konsekvenser då dessa främst omfattar ett utvecklat arbetssätt inom förvaltningen
och med externa kontakter.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
1. Anta Bostadsförsörjningsprogram, Finspång 2018-2022
2. Upphäva Strategiskt program för boendeplanering antaget av
kommunfullmäktige 2014-08-27 § 164

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning erbjudanden plats särskilt boende (säbo)
Sammanfattning:
Bakgrund - ökad volym:
Under hösten 2018 och våren 2019 har sektor vård och omsorg inte kunnat
verkställa boendeplatser inom lagens krav. Sektorn kan se att det är fler som
ansöker om särskilt boende och omsättningen har varit lägre än tidigare år. Den
ökade volymen har inneburit att sektorn flera gånger anmält icke verkställda beslut
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Sektorn har ca 30 personer i kö och våra korttidsplatser är i hög grad belagda med
personer som väntar på särskilt boende. Full beläggning på korttidsplatserna innebär
att sektorn har svårt att ta hem personer från Universitetssjukhuset,
Vrinnevisjukhuset och Närsjukvården. Det i sin tur innebär risk för vite. Förutom
risk för vite har personer kommit hem med mycket stora omvårdnadsbehov och
därmed ett ökat tryck på hemtjänsten.
Åtgärder utifrån den akuta situationen
Sektor vård och omsorg har utrett boendebehov på längre sikt. I avvaktan på beslut
i frågan och vilka alternativ som kommer ske långsiktigt har sektor vård och omsorg
tittat på kortsiktiga lösningar.
Några av korttidsplatserna kommer att beläggas med två brukare. Några
korttidsplatser kommer konverteras till permanenta boendeplatser. Ett par av
korttidsplatserna är inte ändamålsenligt utformade och där pågår översyn av
eventuell ombyggnad.
Översyn av inflyttningsprocessen och riktlinjer för särskilt boende är nödvändig. I
översynen av inflyttningsprocessen kommer vi att korta ledtiden för inflyttning.
Varje dag som vi kan förbättra inflyttningsprocessen är viktigt. En tom plats är dyr
då den kostar i form av bemanning på boende samtidigt som den kostar i
bemanning på korttidsboendet eller i hemtjänst.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Nuvarande riktlinje och hantering av inflyttningsprocessen
Enligt nuvarande riktlinje beslutad 2012-11-19 (KS 2012.04.45.730) kan den
enskilde tacka nej till erbjuden plats om denne finns i ordinärt boende. Denna
möjlighet medför att sektorn får en fördröjning kring inflyttning till särskilt boende.
Vissa boenden, tex Berggården, kan med nuvarnde riktlinje ha tomma lägenheter
under en längre period samtidigt som sektorn anmäler icke verkställda beslut till
IVO. Sektor vård och omsorg ser ett behov av att justera riktlinjen utifrån denna
problematik så att inflyttningsprocessen skyndas på. Det medför också en
likabehandling för personer på korttidsboende och personer i ordinärt boende.
Personer på korttidsboende får enligt nuvarande riktlinjer inte tacka nej till erbjuden
lägenhet.

Riktlinjer för biståndshandläggning Ks 2012.04.45.730 5.7 Särskilt boendenuvarande lydelse
I kap 5.7 Särskilt boende står följande:
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
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Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
När boende i ordinärt boende tackar nej till erbjuden plats flertalet gånger ska
behovet av särskilt boende omprövas.
Vid vistelse på korttidsboende kan brukaren inte tacka nej till erbjuden plats i
särskilt boende.
Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende ske.
5.7 Särskilt boende: - Förslag på ny skrivelse i Riktlinjen för
biståndshandläggning
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och/eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
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komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
Vid beslut om särskilt boende ges ett erbjudande om plats och möjlighet att säga nej
finns inte. Om brukaren tackar nej innebär det att hen tackar nej till insatsen. Det är
omvårdnaden som är det primära vid beslut om särskilt boende och ej lägenhet eller
specifikt boende. Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende
ske. Ett sådant önskemål prövas utifrån orsak till önskemål om flytt.

Förslag till beslut
Sektor vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att ställa sig bakom förslag på ny skrivelse avseende Riktlinjer för
biståndshandläggning kap 5.7 - Särskilt boende
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Revidering av riktlinjer för biståndshandläggning - erbjudanden
plats särskilt boende (säbo)
Sammanfattning
Bakgrund - ökad volym:
Under hösten 2018 och våren 2019 har sektor vård och omsorg inte kunnat
verkställa boendeplatser inom lagens krav. Sektorn kan se att det är fler som
ansöker om särskilt boende och omsättningen har varit lägre än tidigare år. Den
ökade volymen har inneburit att sektorn flera gånger anmält icke verkställda beslut
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).
Sektorn har ca 30 personer i kö och våra korttidsplatser är i hög grad belagda med
personer som väntar på särskilt boende. Full beläggning på korttidsplatserna innebär
att sektorn har svårt att ta hem personer från Universitetssjukhuset,
Vrinnevisjukhuset och Närsjukvården. Det i sin tur innebär risk för vite. Förutom
risk för vite har personer kommit hem med mycket stora omvårdnadsbehov och
därmed ett ökat tryck på hemtjänsten.
Åtgärder utifrån den akuta situationen
Sektor vård och omsorg har utrett boendebehov på längre sikt. I avvaktan på beslut
i frågan och vilka alternativ som kommer ske långsiktigt har sektor vård och omsorg
tittat på kortsiktiga lösningar.
Några av korttidsplatserna kommer att beläggas med två brukare. Några
korttidsplatser kommer konverteras till permanenta boendeplatser. Ett par av
korttidsplatserna är inte ändamålsenligt utformade och där pågår översyn av
eventuell ombyggnad.
Översyn av inflyttningsprocessen och riktlinjer för särskilt boende är nödvändig. I
översynen av inflyttningsprocessen kommer vi att korta ledtiden för inflyttning.
Varje dag som vi kan förbättra inflyttningsprocessen är viktigt. En tom plats är dyr
då den kostar i form av bemanning på boende samtidigt som den kostar i
bemanning på korttidsboendet eller i hemtjänst.
Nuvarande riktlinje och hantering av inflyttningsprocessen
Enligt nuvarande riktlinje beslutad 2012-11-19 (KS 2012.04.45.730) kan den
enskilde tacka nej till erbjuden plats om denne finns i ordinärt boende. Denna
möjlighet medför att sektorn får en fördröjning kring inflyttning till särskilt boende.
Vissa boenden, tex Berggården, kan med nuvarnde riktlinje ha tomma lägenheter
under en längre period samtidigt som sektorn anmäler icke verkställda beslut till
IVO. Sektor vård och omsorg ser ett behov av att justera riktlinjen utifrån denna
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problematik så att inflyttningsprocessen skyndas på. Det medför också en
likabehandling för personer på korttidsboende och personer i ordinärt boende.
Personer på korttidsboende får enligt nuvarande riktlinjer inte tacka nej till erbjuden
lägenhet.
Riktlinjer för biståndshandläggning Ks 2012.04.45.730 5.7 Särskilt boendenuvarande lydelse
I kap 5.7 Särskilt boende står följande:
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
När boende i ordinärt boende tackar nej till erbjuden plats flertalet gånger ska
behovet av särskilt boende omprövas.
Vid vistelse på korttidsboende kan brukaren inte tacka nej till erbjuden plats i
särskilt boende.
Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende ske.
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5.7 Särskilt boende: - Förslag på ny skrivelse i Riktlinjen för
biståndshandläggning
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och/eller kompletterande insatser
i eget boende alltid ska prövas eller konkret övervägas tillsammans med den
enskilde och ev. dennes anhöriga innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser
från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende
finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk
inriktning. Beslut fattas om särskilt boende och koordinator placerar i respektive
boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov
utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas
makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga kan två lägenheter på samma boende
och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1
november 2012 anses det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene
har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om
särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer
som är över 65 år. Det är av största vikt att den make/maka som inte har
omvårdnadsbehov är införstådd med vad detta innebär. Se separat rutin avseende
parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall på ansökan
innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns
inom Finspångs kommun. Om plats ej kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter
beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och innehållet i
insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i beslutet. Den enskilde kan
komma att erbjudas ett annat boende om de individuella behoven förändras eller
om omvårdnadsbehovet bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i boendet ges.
Detta görs enligt schablon.
Vid beslut om särskilt boende ges ett erbjudande om plats och möjlighet att säga nej
finns inte. Om brukaren tackar nej innebär det att hen tackar nej till insatsen. Det är
omvårdnaden som är det primära vid beslut om särskilt boende och ej lägenhet eller
specifikt boende. Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende
ske. Ett sådant önskemål prövas utifrån orsak till önskemål om flytt.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ställa sig bakom förslag på ny skrivelse avseende Riktlinjer för
biståndshandläggning kap 5.7 - Särskilt boende
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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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RIKTLINJER

FÖR

BISTÅNDSHANDL ÄGGNING

1 Inledning
För att kunna erbjuda medborgarna en god omvårdnad, trygghet och
bibehållen självständighet tillhandahåller kommunen olika former av
stöd. De flesta stödformer kräver en ansökan från den som behöver
stödet och en utredning med behovsbedömning samt beslut av en av
kommunens handläggare. För medborgarna är det viktigt att detta
sker med hög rättsäkerhet, enhetlig handläggning och likvärdighet i
behovsbedömning och beslut.
Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge
medborgare och förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och
de lokala tillämpningsregler och vägledningarna som berörd nämnd
antagit som politisk grund för myndighetsutövningen enligt
Socialtjänstlagen (SoL). Syftet är också att biståndshandläggare inom
äldreomsorgen ska få vägledning i myndighetsutövningen.

2 Socialtjänstens mål
Finspångs kommun ska erbjuda olika behovsprövade insatser.
Insatserna ska vara individuellt utformade och ge vård och omsorg
med god kvalitet. Samtliga insatser ska ske i enlighet med uttryckta
mål i socialtjänstens övergripande planer och kvalitetspolicy samt
utifrån lagstiftning, prejudikat, riktlinjer och allmänna råd från
Socialstyrelsen.
Enligt 1kap.1§ SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och
solidaritetens grund främja människornas


Ekonomiska och sociala trygghet



Jämlikhet i levnadsvillkor



Aktiva deltagande i samhällslivet



Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människors
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamhetens ska bygga på respekt för människornas
självbestämmanderätt och integritet.

För uppföljning och utveckling av kvaliteten inom kommunens
verksamhet finns rutiner för att systematiskt hantera avvikelser,
klagomål och synpunkter.
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3 Sammanfattande principer i
biståndshandläggningen


Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut. Det
innebär att den enskilde har ett ansvar att själv försöka
tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad när
bostaden inte motsvarar behoven, att ta del av information
och av de erbjudande om aktiviteter, stöd och hjälp som
erbjuds.



Den enskilde har rätt till bistånd från kommunen när han/hon
inte själv kan tillgodose sina behov och när de inte kan
tillgodoses på annat sätt. Socialtjänsten har en skyldighet att
erbjuda stöd och hjälp när den enskilde uttömt sina egna
möjligheter.



Biståndet ska utformas så att det tar tillvara och stärker den
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Den
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå.



Biståndsutredningen ska ge underlag för en
helhetsbedömning av den enskildes situation och behov.
Sociala, fysiska, psykiska, medicinska och existentiella behov
ska vägas in.



För biståndsutredning gällande serviceinsatserna (tvätt, städ,
matdistribution), hemservice samt trygghetslarm tillämpar
kommunen en förenklad hantering.



Den enskildes önskemål ska så långt som möjligt tillmötesgås.
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det
menas att äldreomsorgen bör värna och respektera var och
ens rätt till privatliv och kroppslig integritet,
självbestämmande, delaktighet och individanpassning.



Socialtjänstens omsorg om personer med funktionshinder ska
inriktas så att det ger den enskilde möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra. Den enskilde
ska erbjudas meningsfull sysselsättning och ett för dennes
behov anpassat boende.
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Biståndshandläggarna ska vid upplysning om alternativ av
utförare, enligt Lagen om valfrihet, för den enskilde brukaren
ha ett neutralt och upplysande förhållningssätt.



Plats inom särskilt boende erbjuds när biståndsbehovet inte
kan tillgodoses i det egna hemmet. Kommunen har ett ansvar
för att stödja anhöriga till äldre och funktionshindrade.



Stödet kan till exempel handla om utbildning, samtal och
kostnadsfri avlösning.
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4 Handläggningsprocessen
Biståndshandläggning är den process som föregår och leder fram till
ett beslut om bistånd, vilket i sin tur kan bestå av olika insatser.
Alla insatser prövas utifrån den enskildes behov och om behovet kan
tillgodoses på annat sätt utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjerna
baseras på:


Socialtjänstlagen (2001:453)



Praxis och prejudikat från Högsta Förvaltningsdomstol



Socialstyrelsens, föreskrifter och allmänna råd



Nationella riktlinjer



Handböcker från Socialstyrelsen



Rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting

De allmänna bestämmelserna om hur en myndighet ska handlägga
ett ärende finns i förvaltningslagen. Där finns också regler om
myndighetens serviceskyldighet, samverkan, om en snabb och enkel
handläggning, ett lättförståeligt myndighetsspråk och om muntliga
inslag i handläggningen. I socialtjänstlagen kapitel 11 preciseras
handläggningen av ärenden som rör enskilda samt dokumentation
av genomförande av beslutade hjälp- och stödinsatser, vård och
omsorg. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid
handläggning av ärende och genomförande av insatser inom
socialtjänsten (SOSFS 2014:5) skall iakttas.
I myndighetsutövning gäller sekretess. Sekretess gäller såväl mot
enskilda som mot myndigheter emellan, både inom och utom
kommunen. Nödvändig information kan inhämtas från enskilda
eller myndigheter om den det berör lämnar sitt samtycke till detta.

4.1 Ansökan
Det är enbart den enskilde själv eller en för denne utsedd företrädare
som kan göra en ansökan. Alla ansökningar om bistånd ska prövas
och endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses av den enskilde
eller tillgodoses på annat sätt.
Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Skriftlig ansökan är att
föredra då det är minst risk för missuppfattningar. Det är mer
rättssäkert att hantera eventuella avslag och överklagande med en
tydlig ansökan. Har den enskilde behov av hjälp för att fylla i
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ansökan ska handläggaren bistå med detta om behovet inte kan
tillgodoses på annat sätt via anhörig, god man etc.
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4.2 Utredning
När ansökan inkommit görs ofta en enkel förhandsbedömning om
ärendets art och inriktning. Därefter fattar handläggaren beslut om
en utredning ska inledas eller inte.
Utredning ska ske skyndsamt. För särskilt boende ska
handläggningstiden vara max en (1) månad. Utredningen ska inte
vara mera omfattande än vad som är motiverat av
omständigheterna.
Vid komplicerade utredningar kan det finnas behov av att fatta
beslut om kortvariga insatser under fortsatt utredning.
Under utredningen ska handläggaren samla in de uppgifter som
behövs för att kunna göra en bedömning och fatta beslut. Detta sker
oftast i kontakt med den enskilde vid hembesök eller vid
vårdplanering på sjukhus. Den enskilde måste ge sitt samtycke till att
uppgifter från andra får inhämtas.
I utredningen ska framgå konkreta mål som klart och tydligt anger
vad som är önskvärt att uppnå med den insats som har beviljats den
enskilde. Målen ska vara utformade så att de är uppföljningsbara. I
Finspångs kommun gäller ett rehabiliterande förhållningssätt vilket
enligt socialtjänstlagen innebär att arbeta för att stärka den enskildes
resurser.
Av förvaltningslagen framgår att när en myndighet har kontakt med
personer som inte behärskar det svenska språket eller som är
allvarligt hörsel eller talskadade bör myndigheten anlita tolk.

4.3 Behovsbedömning
En av de viktigaste frågorna vid behovsbedömningen är huruvida
behovet kan tillgodoses på annat sätt. Makar eller personer som bor
under äktenskapsliknande förhållande har enligt Äktenskapsbalken
ett gemensamt ansvar för hushållet. Något ansvar för den personliga
omvårdnaden finns ej. Inga juridiska krav kan ställas på andra
anhöriga, dock ska faktiska situationen/möjligheten utredas.
anhöriga kan/vill utföra insatsen. Kan behovet tillgodoses genom
sociala nätverk (t ex träffpunkter, dagverksamhet)? Viktigt att ha ett
helhetsperspektiv på samtliga insatser vid ansökan om ny insats. Om
t ex någon insats läggs till kan någon annan tas bort.
Med hänsyn till den enskildes ansvar för sin situation ska prövas om
behovet kan avhjälpas eller minskas genom t ex bostadsanpassning,
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tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte. Hemtjänst och andra insatser
ska när så behövs kompletteras med olika typer av hjälpmedel, som
utprovas av behörig medicinsk personal.
Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den
enskildes integritet och ska utformas så att de bidrar till att den
enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. Insatserna ska så
långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och om
den enskilde så önskar i dialog med anhöriga. Anhörigas inflytande
är för övrigt mycket begränsat.

4.4 Förenklad utredning
Finspångs kommun använder sig av förenklat ansöknings- och
utredningsförfarandet (så kallad ”förenklad biståndsbedömning”)
gällande serviceinsatserna tvätt, städ, matdistribution, hemservice
samt trygghetslarm. En särskild ansökningsblankett skall användas
där den enskilde får formulera sina behov. Förenklad
biståndsbedömning innebär att den enskilde får en kortare
utrednings- och handläggningstid då hembesök oftast inte är
nödvändigt. Dokumentation ska ske enligt SOSFS 2014:5. Ansökan är
förenklad men besluten är alltid individuella.
Efter inkommen ansökan tar handläggaren kontakt med den
enskilde per telefon för att bekräfta ansökan och eventuellt
komplettera uppgifter. Därefter bedöms om ansökan kan behandlas
som en förenklad ansökan eller om en traditionell utredning behövs.
Bedömningen är lika oavsett i vilken form ansökan har inkommit.
Beslut meddelas direkt per telefon samt därefter även skriftligt.
Vid en förenklad utredning skall biståndshandläggningen
säkerställa:


Att det finns en ansökan och att den är underskriven



Att brukaren är folkbokförd i Finspångs kommun



Varför det finns behov och att behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt

Normalt sker handläggningen utifrån den enskildes egen berättelse.

4.5 Beslut
Samtliga beslut ska meddelas skriftligt och på ett lättbegripligt sätt
till den enskilde. I beslutet ska framgå:
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Vem eller vilka beslutet avser,



Vad som har beslutats,



Vilket lagrum som ligger till grund för beslutet,



Vilka skäl som ligger till grund för beslutet,



Beslutsdatum, och



Vilken nämnd eller person (namn och befattning) som
ansvarar för beslutet1.



Enligt 17§ Förvaltningslagen får en myndighet inte avgöra ett
ärende som avser myndighetsutövning mot enskild utan att
den som är part i ärendet har fått möjlighet att yttra sig över
uppgifterna i utredningen. Kommuniceringsskyldigheten
gäller vid helt eller delvis avslag på ansökan från den
enskilde. Det står den enskilde fritt om han/hon vill yttra sig
över innehållet i utredningen. Myndigheten skall i samband
med kommuniceringen meddela den enskilde att ärendet kan
komma att avgöras även om han/hon inte hör av sig inom
den utsatta tiden. Tiden för yttrandet ska vara rimligt. Upp till
10 arbetsdagar kan vara rimligt.

Vid avslagsbeslut bifogas besvärshänvisning med uppgifter om hur
den sökande kan överklaga beslutet.
Om insatsen beviljas ska beslutet utmynna i en beställning av insats
till en kommunal eller privat utförare. För vissa insatser har den
sökande möjligheter att själv välja utförare.

4.6 Uppföljning av beslut
Samtliga beslut ska följas upp/omprövas fortlöpande eller på
förekommen anledning. En grundlig uppföljning ska göras minst
1(en) gång per år.2 Uppföljningen ska göras med brukare och
utförare utifrån utredningens mål och beslutade insatser.
Genomförandeplanen ligger till grund för uppföljningen, för att
säkerställa den enskildes rätt enligt beslut.
1

Handläggning och dokumentation, Socialstyrelsen, sid 431.

2

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen sid 443-
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För att säkerställa att insatserna och omfattningen av insatserna är
ändamålsenliga ska biståndshandläggaren ta kontakt med brukaren
inom trettio dagar efter insatsens början.

4.7 Genomförandeplan
De beslutade insatserna och dess mål skall ligga till grund för en
genomförandeplan. En första genomförandeplan skall finnas från
dag 1. (Rutin för mottagande av ny kund)
Inom två veckor skall en grundlig genomförandeplan vara
upprättad. Ansvarig för upprättandet av genomförandeplanerna är
utföraren. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig
struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en
beslutad insats.3 Planen görs i samråd med den enskilde och
eventuellt dennes anhöriga och följs upp regelbundet.
Genomförandeplan ska vara undertecknad av den enskilde eller för
denne utsett ombud, och förvaras i hemmapärmen.
Biståndshandläggaren ska ta del av genomförandeplanerna för att
göra en uppföljning av beviljade insatser. Biståndshandläggaren
skall bevaka den enskildes rätt enligt gällande beslut.

4.8 Uppsökande ansvar
Finspångs kommun har ansvar för uppsökande verksamhet för
personer som har behov av insatser men som inte ansöker om hjälp.
Det uppsökande arbetet skall ske fortlöpande och skall tydligt
dokumenteras (kronologisk pärm). I dokumentationen skall framgå:


Orsaken till den uppsökande verksamheten



Hur den uppsökande verksamheten har skett



Vad som gjorts tex. motiverande samtal

Vid stor oro för den enskilde kan beslut om insats fattas utan att den
enskilde gjort en ansökan. En sådan nödhandling görs för att skydda
liv, hälsa och egendom, Brottsbalken kap 24 kap 4§. ”En gärning som
någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd
utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den
skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är
oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller

3

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen sid 462-
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något annat viktigt av rättsordningen skydda intresse. Lag
(1994:458)”.
Beslutet är akut och omfattar ca 1-2 veckor.
Mer information finns i SOU 2006:110 samt meddelandeblad nr 2
2010.
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4.9 Överklagan
Samtliga beslut som fattats enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § kan
överklagas.
Överklagandet ska enligt förvaltningslagen:


vara skriftligt



innehålla personuppgifterna: personnummer, postadress,
telefonnummer och yrke



innehålla vilket beslut som ska överklagas



ange de omständigheter som åberopas till stöd för
ändringsyrkandet



överklagande ska vara undertecknad av den enskilde eller
ombud

Behöver den enskilde hjälp med överklagandet så är den
beslutsfattande myndigheten skyldig att vara behjälplig med detta.
Överklagandet ska ha inkommit till Finspångs kommun,
Myndighetskontoret Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång inom tre
(3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. Inkomna
överklaganden måste ankomststämplas samma dag de kom till
kommunen. Det är lämpligt att samma handläggare handlägger
ärendet vid båda tillfällena.
Om överklagan inkommer för sent ska ett avvisningsbeslut fattas och
skickas till den enskilde tillsammans med en besvärshänvisning. Ett
avvisningsbeslut ska ej ges om förseningen beror på om
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur
man överklagar. Förvaltningslagen 24§.
Myndigheten skall inom en vecka skicka överklagandet till
förvaltningsrätten.

4.10 Val av utförare
I Finspångs kommun tillämpas lagen om valfrihet (2008:962), LOV,
inom hemtjänst. Det betyder att ett valfrihetssystem har införts för
att öka den enskildes inflytande över vem som ska utföra beslutade
insatser. Information om möjligheten att välja ges av
biståndshandläggare i samband med utredning.
Biståndshandläggarna ska vid upplysning om alternativ av utförare
för den enskilde brukaren ha ett neutralt och upplysande
förhållningssätt.
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Om den enskilde inte aktivt väljer utförare tillämpar Finspångs
kommun en turordningslista vid fördelning av ärenden i det
geografiska området.
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4.11 Beställning av beslutade insatser
När beslut om insatser har fattats skickas en beställning till ansvarig
enhetschef som verkställer beslutet enligt rutin.
Biståndshandläggaren är ansvarig för ärendet till dess att
verkställigheten har kvitterats av enhetschef i kommunen eller privat
utförare.

4.12 Vistelse i annan kommun
När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder,
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp
för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran
1. Bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver
för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,
2. Verkställa bosättningskommunens beslut
Se rutinen: Handläggning av ärenden där vistelsekommun är annan
än bosättningskommun.

5 Insatser
Allt fler äldre bor kvar i sitt hem, ofta till livets slut. För att kunna bo
kvar krävs att den enskild får den hjälp den behöver, att hon eller
han känner sig trygg och säker och kan påverka sin situation.
Finspångs kommun har fastställt i äldreomsorgsplanen att ett av
inriktningsmålen för äldrepolitiken i kommunen skall vara att:
”Alla brukare och anhöriga skall känna sig trygga i att man får den
hjälp man behöver när behovet uppstår.”
Det ska vara möjligt att bo kvar i sin socialt invanda miljö så länge
som möjligt. Omvårdnad/vård i livets slut ska kunna fås såväl i
ordinärt boende som i särskilt boende.
Vid bedömning av insatser ska behovet vara styrande och det ingår
inte i biståndshandläggarens uppdrag att ta hänsyn till den enskildes
ekonomiska situation.
Om två makar har behov av serviceinsatser ska båda utredas och få
varsitt beslut. Tiden för insatsen ska fördelas lika mellan makarna.
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5.1 Avlösning i hemmet
Avlösning i hemmet4 ges med syfte att avlasta närstående. Insatsen
avser att göra det möjligt för närstående att få avkoppling och göra
saker på egen hand. Insatsen avser tillsyn/social samvaro.
Omvårdnadsinsatser kan inte ersättas av kostnadsfri avlösning.
Insatsen ges huvudsakligen dag-/kvällstid, är som regel planerad
men kan i vissa fall ges även vid akuta situationer.
Behovet av avlösning bedöms individuellt. Upp till 10
timmar/månad är avgiftsfria inom centralorten. För landsbygd är
motsvarande tid 15 timmar/månad. Behovet för landsbygd är
individanpassat efter allmänna kommunikationer och den anhöriges
behov.
Avlösarservice är en av flera insatser i syfte att hjälpa den enskilde
och avlasta anhöriga. När flera insatser i avlastande syfte beviljas
skall biståndsbedömningen beakta omfattningen av respektive
insatser (kammarrättsdom Stockholm 20120113. 4519-11).

5.2 Dagverksamhet
Genom dagverksamhet erbjuds aktiviteter och social samvaro i syfte
att undvika isolering och nedsatt funktionsförmåga för personer i
ordinärt boende. Insatsen kan också ges som en form av avlastning
för närstående.
Dagverksamhet kan utföras dagtid helgfria vardagar.
Kommunen erbjuder även träffpunkter som inte kräver
biståndsbeslut.
5.2.1

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

För personer med demenssjukdom finns dagvård i särskild form5. En
förutsättning för att bevilja denna form av insats är att den enskilde
har av läkare utredd och fastställd demenssjukdom.

5.3 Hjälp i hemmet/hemtjänst
De insatser som ryms i begreppet ”hjälp i hemmet” syftar till att
underlätta den dagliga livsföringen för den enskilde. Insatserna kan

4

Se rutiner Anhörigstöd- Policy och riktlinjer 2016

5

Se rutiner Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
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vara av servicekaraktär som t ex tvätt och städ och/eller bestå av
personlig omvårdnad.
5.3.1 Inköp
Innebär inköp av förbrukningsvaror och livsmedel. Samt i begränsad
omfattning vissa konsumtionsvaror ex apotek eller systembolag kan
utföras som bistånd om brukaren eller anhöriga inte kan ombesörja
detta på annat sätt. Insatsen beviljas normalt 1 gång per vecka från
närbelägen affär med fullgott sortiment.
Inköp beviljas med:
30 minuter per vecka för brukare som också har regelbundna
omvårdnadsinsatser. För par gäller 20 minuter per person.
50 minuter per vecka för brukare som enbart har serviceinsatser. För
par gäller 30 minuter per person.
Inköpen utförs av personal och innebär normalt inte att brukaren är
med vid inköpet.
Om den enskilde har ett individuellt behov att följa med vid inköpet
beviljas 75 min per vecka. Denna tid skall beaktas vid behov av social
stimulans.
5.3.2 Städning
Hjälp med städning beviljas utifrån den enskildes behov i den
förenklade ansökan. Städning beviljas normalt var tredje vecka.


Städning ett rum och kök 1 timma per tillfälle



Städning två rum och kök 1,5 timma per tillfälle.



Städning 3 rum och kök 2 timmar per tillfälle avser enbart
makar/sambo som har varsitt sovrum.

Städningen omfattar dammsugning, dammtorkning och vädring av
gångmattor, torkning av golv, rengöring av dusch- badrum och wc,
rengöring av disk- och köksbänkar samt runt spis och torkning av
skåpdörrar samt dörrar till kyl och frys.
Städning i kyl och frys kan utföras av hemtjänstpersonal.
Uppsnyggning vid behov mellan ordinarie städning utförs av
hemtjänstpersonal. Ansöker kunden om fönsterputs beviljas detta en
gång per år. Ska ingå i beslutet om städning, inte byta
fönsterputsning mot ett städtillfälle, d.v.s. en extra tid enligt nedan
per år.
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Fönsterputs ett rum och kök 30 minuter per tillfälle



Fönsterputs två rum och kök 1 timma per tillfälle



Fönsterputs tre rum och kök 1,5 timma per tillfälle, avser
enbart makar/sambo som har varsitt sovrum.

5.3.2.1

Extra städning

Extra städning av golv kan beviljas med skälig omfattning om det
föreligger nedsmutsning utöver det vanliga pga. användande av
gånghjälpmedel eller rullstol. Föreligger allergi kan extra städning
beviljas, för detta krävs läkarintyg. Inkontinensstädning beviljas som
omvårdnad och utförs av hemtjänstpersonal.
5.3.2.2

Saneringsstädning

Med saneringsstädning menas städning i den enskildes hem och där
behovet uppstår ur arbetsmiljösynpunkt för hemtjänstpersonal.
Saneringsstädning ska ske av saneringsfirma och är ett avtal mellan
den enskilde och utföraren.
5.3.2.3

Flyttstädning

Med flyttstädning menas städning i den enskildes hem på grund av
att den enskilde flyttar eller avlider. Det är den enskilde eller dödsbo
som är ansvarig för flyttstädning.
5.3.3 Tvätt
Hjälp med tvätt beviljas utifrån den enskildes behov i den förenklade
ansökan.


Tvätt en gång varannan vecka



Tvätt en gång var tredje vecka



Tvätt en gång per månad

I insatsen ingår även vid behov, strykning av kläder.
Finns behov av sortering av tvätt och insortering i skåp/garderob tas
hänsyn till detta i utredningen av övriga hemtjänstinsatser.
5.3.3.1

Omvårdnadstvätt

Omvårdnadstvätt beviljas efter behov vid inkontinensbesvär.
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5.3.4 Hemservice
Hemservice6 omfattar snöskottning och gräsklippning och beviljas
utifrån den enskildes behov i den förenklade ansökan. Hemservice
beviljas till personer som har andra serviceinsatser eller
omvårdnadsinsatser. All hemservice är biståndsbedömd. Området
som ska åtgärdas bedöms av biståndshandläggaren och ska klart
framgå i beslutet.
Hjälp med hemservice beviljas utifrån den enskildes behov i den
förenklade ansökan.
5.3.5 Trygghetslarm
För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den
egna bostaden under dygnets alla timmar kan trygghetslarm beviljas.
En förutsättning är att den enskilda har förmåga att hantera larmet
och kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till
larmhanteringen. Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att t.ex.
be om enklare tjänster utan ska endast utnyttjas vid akuta
situationer. Om den enskilde larmar av samma orsak återkommande
ska planerade insatser erbjudas den enskilde för att behoven ska
tillgodoses.
5.3.6 Post och bankärenden
Hantering av kontanta medel och ärende på post- och bankkontor
minskar successivt inom vårt samhälle7. Det finns alternativ till
kontantbetalningar genom t ex betalservice och autogiro. Bistånd i
form av hjälp med post- och bankärende skall därför endast beviljas i
undantagsfall. Praktisk hjälp vid betalning av räkningar utförs i
första hand av anhöriga och/eller godeman/förvaltare. När hjälpen
ges av hemtjänstpersonal ska kommunens riktlinjer för handhavande
av privata medel beaktas.
5.3.7 Personlig omvårdnad
Med personlig omvårdnad avses de insatser som är direkt riktade till
personen för att tillgodose dennes grundläggande behov. Detta
innebär hjälp med på- och avklädning, toalettbesök, förflyttningar,
sängbäddning, samt hjälp med mat och dryckesintag. Personlig
omvårdnad ges under hela dygnet.

6

Se rutin Hemservice

7

Se Riktlinjer post och bankärenden
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Vid personlig omvårdnad beaktas ej anhörigas förmåga att tillgodose
behoven så som görs vid serviceinsatser.
5.3.7.1

Dusch

Duschhjälp består av duschning, hår- och nagelvård. I insatsen ingår
även uppsnyggning i badrummet efter dusch. Normalt beviljas
dusch 1 till 2 gånger i veckan.
5.3.7.2

Måltidshjälp

Med måltidshjälp avses hjälp att tillreda enklare frukost och/eller
kvällsmål. Huvudmålet distribueras som regel färdiglagat via
matdistribution, men hjälp att värma huvudmålet kan ingå.
Måltidshjälp kan ges t.ex. i ett rehabiliterande syfte.
5.3.7.3

Tillsyn

För att öka tryggheten hos brukaren kan tillsyn beviljas. Tillsyn kan
vara ett fysiskt besök eller telefonservice, vilket innebär att brukaren
blir uppringd av personal enligt överenskommelse. Vilken form av
tillsyn som blir aktuell bestäms av genomförandeplanen.
5.3.7.4

Natthjälp

Natthjälp ingår i personlig omvårdnad och är en del av tillsynen mellan kl 21.30 – 07.00. Vilken form av natthjälp som blir aktuell bestäms av genomförandeplanen.
5.3.7.5

Sociala insatser

Social samvaro beviljas enbart då det finns risk för social isolering.
Social isolering ska i första hand brytas genom deltagande i
träffpunkter. Insatsen bör därför i första hand bestå av hjälp till och
från träffpunkten.
5.3.7.6

Enklare hushållsgöromål

Med enklare hushållsgöromål avses t ex disk, bäddning,
blomvattning samt att bära ut hushållssopor. Insatsen inkluderas i de
beviljade insatserna under dagen.
5.3.7.7

Träning

Träning beviljas i rehabiliterande syfte, t e x efter träningsprogram
från sjukgymnast. Ett rehabiliterade förhållningssätt ska genomsyra
hela omvårdnadsarbetet i syfte att bibehålla funktioner och beviljas
inte som träning.
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5.3.7.8

Egenvård

Det är legitimerad personal som bedömer om den enskildes behov är
egenvård i samråd med brukaren. En ansökan om bistånd för
egenvård ska därför åtföljas av en egenvårdsplan som utfärdas av
ordinator. Ansökan om egenvård för den enskilde där
egenvårdsplan saknas kan ej beviljas som SoL-insats utan är en HSLinsats. Uppföljningsansvar åligger legitimerad personal om
brukarens behov av egenvård förändras. (SOSFS2009:6)

5.4 Korttidsboende
Korttidsboende8 inom socialtjänstens verksamhet ska efter
behovsprövning ge möjlighet till rehabilitering, avlastning,
växelboende, och utredningsplatser för bedömning av vårdbehov.
Korttidsboende beviljas då behoven inte kan tillgodoses i det egna
hemmet. Under korttidsvistelsen görs en vårdplanering för fortsatta
insatser.
Beslut om korttidsboende skall vara tidsbestämt. Målet för vistelsen
ska vara klart definierat och beskrivet. Målet kan t ex vara
rehabilitering, avlastning, bryta social isolering eller i
utredningssyfte. Korttidsboende kan också bli aktuellt i väntan på
särskilt boende då andra insatser i hemmet är otillräckliga.
Korttidsboende kan beviljas med återkommande regelbundenhet och
kallas då växelvård.
Avgift utgår för förbrukningsartiklar, kost och omvårdnad.
Korttidsboende kan beslutas för:

8



Omvårdnad – stort omvårdnadsbehov som inte kan
tillgodoses i hemmet. Inom fjorton dagar ska en långsiktig
planering för fortsatta insatser göras. Är omvårdnadsbehovet
fortsatt så stort att det inte kan tillgodoses i hemmet måste en
ansökan om särskilt boende göras.



Rehabilitering – beslut fattas utifrån medicinsk bedömning.
Hjälpmedelsbehov vid hemgång ska utredas. Inom rimlig tid
innan beslutet upphör ska en vårdplanering göras där den
enskilde kan ansöka om vidare insatser.

Se rutiner Korttidsboende

20
176



Avlastning – korttidsboende är en av flera insatser i syfte att
hjälpa den enskilde och avlasta anhöriga. När flera insatser i
avlastande syfte beviljas ska biståndsbedömningen beakta
omfattningen av respektive insatser. Kammarrättsdom
2012013.4519-11.



Bryta social isolering – korttidsboende är en av flera insatser i
syfte att bryta social isolering. När insatsen beviljas ska
biståndsbedömningen beakta omfattningen av respektive
insatser.



Utredning - den enskilde vistas under utredningstiden på
korttidsboende. Målet med vistelsen ska vara att få en
helhetsbild av den enskildes omvårdnadsbehov för att kunna
bedöma fortsatt behov av insatser.



Växelboende - den enskilde vistas på korttidsboende med
regelbundna perioder. Perioderna kan variera mellan en till
två veckor med olika tidsintervaller. Målet med insatsen är
avlastning av anhörig och funktionsbevarande träning och
stöd till den enskilde. Växelboende är en av flera insatser i
syfte att hjälpa den enskilde och avlasta anhöriga. När flera
insatser i avlastande syfte beviljas ska biståndsbedömningen
beakta omfattningen av respektive insatser.

5.4.1 Korttidsboende för personer med demenssjukdomar
För personer med dokumenterade demenssjukdomar erbjuds i första
hand kommunens korttidsboende för demens9.

5.5 Ledsagning
Ledsagarservice är en insats som syftar till att bryta social isolering
genom social samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet
anpassad efter den enskildes behov.
Ledsagning kan även beviljas för att hjälpa den enskilde till
läkarbesök, besök hos fotvårdsspecialist, hårfrisörska eller andra
liknande tillfällen.
Ledsagningens omfattning ska dels bedömas utifrån behov men
också utifrån övriga insatser och med hänsyn till vad som i det enskilda fallet kan betraktas som en skälig levnadsnivå.

9

Se rutiner Korttidsboende demens
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5.6 Matdistribution
Genom matdistribution kan brukaren få ett färdiglagat huvudmål
samtliga dagar i veckan. Finns behov av hjälp i anslutning till
måltiden t ex att värma beviljas måltidshjälp.
Om behovet av matdistribution är mindre än sju dagar per vecka ska
det av utredningen framgå hur behovet tillgodoses övriga dagar.

5.7 Särskilt boende
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och/eller kompletterande insatser i eget boende alltid ska prövas eller konkret
övervägas tillsammans med den enskilde och ev. dennes anhöriga
innan beslut om särskilt boende kan fattas.
Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots omfattande insatser från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuvarande boende. Särskilt boende finns i form av vårdboende, demensboende eller boende med psykogeriatrisk inriktning. Beslut fattas om
särskilt boende och koordinator placerar i respektive boendeform.
När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makarnas behov utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägenheter som kan erbjudas makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga
kan två lägenheter på samma boende och samma våningsplan erbjudas. Riksdagen har beslutat att från och med 1 november 2012 anses
det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene har omvårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget beslut om särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här avseende är det personer som är över 65 år. Det är av största vikt att
den make/maka som inte har omvårdnadsbehov är införstådd med
vad detta innebär. Se separat rutin avseende parboende.
Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall
på ansökan innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de särskilda boenden som finns inom Finspångs kommun. Om plats ej
kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter beslut, ska detta rapporteras till IVO.
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och
innehållet i insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i
beslutet. Den enskilde kan komma att erbjudas ett annat boende om
de individuella behoven förändras eller om omvårdnadsbehovet
bättre kan tillgodoses på ett annat boende.
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i
boendet ges. Detta görs enligt schablon.
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Vid beslut om särskilt boende ges ett erbjudande om plats och möjlighet att säga nej finns inte. Om brukaren tackar nej innebär det att
hen tackar nej till insatsen. Det är omvårdnaden som är det primära
vid beslut om särskilt boende och ej lägenhet eller specifikt boende.
Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende
ske. Ett sådant önskemål prövas utifrån orsak till önskemål om flytt.
5.7.1 Plats på vårdboende
Plats på vårdboende ska erbjudas personer med omfattande
somatiska och i vissa fall även lindriga psykogeriatriska besvär.
Vårdboende kan också beviljas utifrån sociala aspekter och den
enskildes behov av trygghet.
5.7.2 Plats på demensboende
Plats på demensboende ska erbjudas personer med dokumenterad
demenssjukdom. Prövningen ska dessutom ske utifrån en helhetssyn
på den enskildes behov. Diagnosen får inte vara styrande utan det är
den enskildes vårdbehov som ska vara avgörande för val av insats.
Det innebär att personer med vissa demenssjukdomar, ska kunna få
fullgod vård och omsorg vid ett vårdboende.
Personer med lindrig åldersdemens bör kunna erbjudas plats i
vårdboende utan psykogeriatrisk utredning, om övriga
omständigheter vid den individuella prövningen talar för detta.
Koordinator bör vid sådan prövning rådfråga sakkunnig personal i
demensvård.
En person kan behöva flytta från ett vårdboende till ett
demensboende om denne utvecklar en demens eller försämras i sin
demenssjukdom så att vårdboende inte längre är den mest lämpade
boendeformen.
5.7.3 Plats på boende med psykogeriatrisk inriktning
Särskilda vårdplatser inom demensboende finns för personer med
beteendestörningar som orsakats av vissa demenssjukdomar eller
personer med psykiatrisk grundproblematik som därutöver drabbats
av demenssjukdom.
Om den enskildes behov förändras ska placeringen omprövas med
målsättningen att fortsatt vård och omsorg ska kunna fås i
demensboende alternativt vårdboende.
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5.8 Anhörigstöd
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga
som vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan
vara riktat till den som vårdas och indirekt innebära ett stöd för den
som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt.
Vid bedömning av insatser för personer med långvarig sjukdom eller
funktionshinder ska anhörigas behov av stöd beaktas. Det ska i
utredningen framgå om behov av stöd för anhörig finns, samt vad
som erbjudits för att tillgodose behoven. Biståndshandläggaren har
ansvar att informera om anhörigstöd.

6 Lex Sarah/Anmälan om
missförhållande
Rörande anmälningsskyldighet/rapporteringsskyldighet enligt
reglerna om Lex Sarah hänvisas till särskilda riktlinjer10. Se ÄHN
08/105 §102. Biståndshandläggaren skall bevaka den enskildes rätt
enligt gällande beslut.

7 Avgifter
Avgifter11 tas ut enligt gällande lagstiftning och i enlighet med
kommunens regler och vid varje tidpunkt gällande taxor.

10

Se rutin Lex Sarah

11

Se riktlinjer Avgifter i Finspångs Kommun
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2019-04-25
Dnr KS.2019.0473

1 (1)

Kommunstyrelsen

Äskande av omställningsmedel för flytt av Finspångs
bibliotek till nya lokaler
Sammanfattning
På kommunstyrelsens möte 2018-10-15 § 346 (KS.2018.0924) beslutades ”att
omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska
ram som finns för Finspångs bibliotek”
Besparingskraven för 2019 innebär att flytten inte kan inrymmas inom den ram som
finns för Finspångs biblioteksverksamhet därför behöver verksamheten äska medel
för att kunna genomföra flytten.
Biblioteksverksamheten har tillfrågat kommunens transportenhet som inte har
möjlighet att flytta biblioteket. En direktupphandling har därför gjorts där flytten
har konkurrensutsatts (KS. 2019.0340). Kostnaden för flytten är totalt 385 tkr.
Därför föreslås att kommunstyrelsen anvisar totalt 385 tkr för omlokaliseringen av
Finspång bibliotek och att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för
utvecklings- och omställningsinsatser enligt budget 2019.
Utvecklings- och omställningspott
I utvecklings- och omställningspotten finns totalt 4950 tkr. Av dessa har 740 tkr
anvisats i tidigare beslut. De två ärenden som är under beredning uppgår till 440 tkr.
Kvar av avsatta medel innan dessa beslut är 4210 tkr.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att anvisa totalt 385 tkr för omlokaliseringen av Finspång bibliotek
2. Att finansiering sker genom kommunstyrelsens medel för utvecklings- och
omställningsinsatser enligt budget 2019.
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-10-15

2018-§ 346

Dnr: KS.2018.0924

46 (53)

Omlokalisering av Finspångs bibliotek
Förvaltningen har på grund av att både Bergska skolan och Curt Nicolin gymnasiet
aviserat ett ökat antal elever och ett större lokalbehov utrett var Finspångs
kommuns huvudbibliotek kan placeras om biblioteket inte fortsatt kan ha sin
verksamhet på Bildningen.
Bibliotek har fyra prioriterade grupper enligt bibliotekslagen. Barn och unga,
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och
nationella minoriteter. Bibliotekslagen är också väldigt tydlig i att ett bibliotek ska
vara tillgängligt för alla. Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram värdeord
som är viktiga ur ett verksamhetsperspektiv vid en omlokalisering.
Vi vill att Finspångs bibliotek ska vara:


Välkomnande



Modernt



En mötesplats



En serviceplats för medborgare



En mötesplats som främjar demokrati



En plats med låga trösklar (för alla)



Internationellt

Vi har sedan gått vidare och tagit fram ett antal observanda för oss som vi upplever
är viktiga när vi tittar på lokaler och platser:


Ljud (yta som möjliggör parallella aktiviteter)



Ljus (naturligt ljusinsläpp)



Tillgänglighet (p-platser, hiss, trappa)



Entré (gärna flera och bra placering i centralorten)



Ytor för gruppaktiviteter/skolklasser



Toaletter (3 minst varav 1 handikapp)



Personalutrymmen



Flexibel användning av yta (lättmöblerad)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum:
2018-10-15



En plats i ett naturligt flöde av människor



Säkerhet för besökare och personal



Digital hjälp för medborgare (utrymme)



Bokmagasin (utrymme)

47 (53)

Vi har sedan använt detta som en checklista när vi besökt alternativa lokaler som
möter våra initiala krav. Vi har via platsbesök och med utgångsläget i värdeorden
valt att vi gå vidare med ovanvåningen på Kristallen som ägs av den privata
fastighetsägaren Amasten.
Fördelarna med en sådan placering är flera. Ytorna i ovanvåningen på Kristallen är
tillräckligt stora och lokalen som sådan är i relativt gott skick. Lokalen har en känsla
av transparens och öppenhet genom stora glaspartier vilket är estetiskt tilltalande
och leder till en bra interaktion mellan personal och besökare.
Det centrala läget, och de flöden som ett bibliotek blir en del av, ökar Finspångs
centrums attraktivitet och en integration mellan kommunhus och bibliotek kan
skapa synergieffekter och utvecklar också biblioteket som en potentiellt bra
mötesplats som främjar dialog med medborgare och demokrati.
Vid en omlokalisering till ovanvåning på Kristallen så är förvaltningens bedömning
också sådan att vi potentiellt kan nå nya målgrupper och utveckla verksamheten
ytterligare. Samtidigt som vi utvecklar vår service med samma bemanning och inom
samma budget som tidigare.
Förvaltningen har tidigt i processen involverat bibliotekets personal. En
omlokalisering av ett bibliotek har tagits mot positivt av personalen och kommer att
skapa en stor delaktighet i både flytt och i utformningen av en ny placering och nya
lokaler.
Bibliotekets yta på bildningen uppskattas idag av Vallonbygden vara 874 m2 (egna
ytor) och 136 m2 i delade ytor (personalutrymme, toaletter,
gemensamhetsutrymmen) En lika stor yta går att tillskapa på ovanvåningen på
Kristallen. Bedömningen är också att ytorna på Kristallen ställt mot de lokalerna
som man finns idag är mer flexibla och mer tillgängliga. Exponeringen av
bibliotekets verksamhet är också betydligt bättre på ovanvåningen i Kristallen ställt
mot Bildningen.
Denna bakgrund har givits muntligt till Kommunstyrelsen den 21/5 2018. Efter
denna information har sedan förvaltningen inlett en fördjupad dialog med Amasten
där man tillsammans har förprojekterat ett bibliotek i Kristallen gemensamt med
stöd av arkitekt med stor vana från just bibliotek och andra offentliga miljöer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
183

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-10-15

48 (53)

Förprojekteringen av en omlokalisering fortsätter nu mellan verksamheten och
Amasten. Detta innebär att vi nu arbetar fram ett förslag på hur nya lokaler ska
gestaltas i Kristallen på detaljnivå. Detta inkluderar frågor som lokalplanering,
materialval, tillgänglighetsaspekter, infrastruktur, trygghet, parkeringar,
skyltprogram, lokalvård, IT osv.
Sedan tidigare finns ett beslut som godkänner den beräknade lokalkostnaden för ett
nytt bibliotek på Bildningen (Kf § 273 Dnr 2009.02.64). En omlokalisering av
Finspångs huvudbibliotek till Kristallen kommer inte att innebära några ökade
hyreskostnader för Finspångs kommun utan klaras inom befintlig budget för
Finspångs bibliotek enligt en indikerad hyresoffert från Amasten.
En omlokalisering av Finspångs bibliotek innebär inte heller några investeringar då
interiören i biblioteket på Bildningen ägs av biblioteket och flyttas med till en ny
lokalisering.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska
ram som finns för Finspångs bibliotek
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-04-29
Dnr KS.2019.0483
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Kommunstyrelsen

Ansökan om markanvisning Grosvad 1:1
Sammanfattning
Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning för
bostäder på del av Grosvad 1:1 (bilaga 1). Förvaltningen föreslår att området
markanvisas till Vallonbygden.
Kommande markanvisningsavtal

Om området bedöms lämpligt att markanvisa till Vallonbygden avses
markanvisningsavtal framförhandlas i enlighet med kommunens Riktlinjer för
markanvisningar (KS.2016.0020-12§153, beslutsdatum 2016-10-05). I avtalet anges
de förutsättningar som gäller för bolagets marktilldelning samt villkor för
kommande marköverlåtelse. Marköverlåtelsen fullföljs i kommande
marköverlåtelseavtal. Avtalet kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsen.
Fortsatt process
När markanvisningsavtal är tecknat kan förvaltningen begära planuppdrag för
detaljplanerna. Därefter påbörjas detaljplaneprocessen. Marköverlåtelseavtal kan
tecknas innan eller efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Avtal som tecknas innan
detaljplanen är klar brukar vara villkorade av att detaljplanen ska vinna laga kraft för
att de ska vara giltiga
Förslag till beslut
1. Att markanvisa del av Grosvad 1:1 till Vallonbygden
2. Att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta framförhandla
markanvisningsavtal för Grosvad 1:1.
3. Att Kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal.
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Marika Östemar

2019-03-12
Dnr KS.2019.0287
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Kommunstyrelsen

Detaljplaneuppdrag för ny förskola på fastigheten Lotorp
3:29 m fl
Sammanfattning
Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen anger området som område där tätortsintressen prioriteras.
Lotorp 3:29 omfattas av Detaljplan för del av Lotorp 3:5 (DP244). Detaljplanen vann
laga kraft 2010-04-06. Planens genomförandetid har gått ut. Området är planlagt för
förskoleändamål.
Aktuell del av Lotorp 7:6 omfattas av Förslag till stadsplan för del av Lotorp (del av stg
838+…+1154 m fl) i Finspångs köping. Planen vann laga kraft 1967-07-28. Planens
genomförandetid har gått ut. Området är planlagt för småindustriändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet,
brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som
fordras för tillsyn och bevakning av anläggningen inom området.

Området väster om tänkt planområdesgräns är planlagt för ändamålet allmän plats
park.
Natur
Aktuellt område berörs inte av Naturvårdsområden, Natura 2000 eller skydd enligt
7 kap miljöbalken. I den norra delen av området intill bostadsbebyggelsen finns ett
flertal gamla och värdefulla lövträd, bland annat en grov ask (starkt hotad) och lind.
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Förorenad mark
I närheten av det område som ska bebyggas med förskola finns två objekt i EBHstödet. Ca 100 meter österut finns ett objekt med riskklass 3, en verkstadsindustri
utan halogenerade lösningsmedel. Ca 100 meter österut, norr om objektet ovan,
finns ett ej riskklassat objekt i form av en grafisk industri.
Med anledning av de två objekt som beskrivs ovan bör, som första åtgärd, en
historisk inventering genomföras. Syftet med denna ska vara att undersöka om
dessa objekt kan ha orsakat föroreningar som kan påverka markens lämplighet för
förskola. Resultatet av den historiska inventeringen avgör sedan om undersökningar
av mark/grundvatten/annat behövs. Genomförda undersökningar får sedan visa
behov av eventuella saneringsåtgärder.
Störningar och risker
Trafik- och industribuller kan förekomma i området och behöver utredas vidare
under detaljplanearbetet.
På Lotorp 7:3 och 7:4 bedriver Finspångs Allmekano verksamhet med
metallbearbetning. Bygg- och miljöenheten har mottagit klagomål gällande buller
från verksamheten. Klagomålen har kommit från boende i närheten och kan
sannolikt även påverka förskolan. Norr om Finspångs Allmekano, på Lotorp 7:1 &
7:6, har Fröbergs ABs lokaler med b.la skylttillverkningen/tryckeri. Verksamheten
har ingen tillsyn så vi känner inte till detaljerna kring verksamheten. Det bör ju
förekomma en del transporter, dock oklart i vilken omfattning. Kommunen har
ingen kännedom om att det skulle finnas några farliga verksamheter i området.
Frågan behöver utredas vidare under detaljplanearbetet.
Det finns inga kända översvämningsrisker i aktuellt område.
Området ligger inom aktsamhetsområde Skred i finkornig jordart enligt SGU och de
geotekniska förutsättningar måste utredas i planarbetet.
Teknisk försörjning
Aktuellt område ingår området i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp.En ledningskoll ska göras i inledningsskedet av planprocessen.
Recipient är Lotorpsån som har måttlig ekologisk status med krav att god ekologisk
status uppnås 2027. Dock är statusen ett resultat av fysisk påverkan, förekomsten
bedöms att inte har något övergödningsproblem. Exploatering ska inte leda till
någon risk att ekologisk status försämras eller hinder att god status inte kan uppnås
men det bör inte finnas några svårigheter i detta fall.
Gator och trafik
Tänkbara tillfarter till ny förskola är Bygatan eller John Fröbergs väg. Båda är
klassade som enskilda vägar. Gång- och cykelväg finns längs med Lorebergsvägen. I
planarbetet ska utredas lämplig tillfart till förskolan och om det finns behov av att
bygga ut gång- och cykelvägnätet.
Förskoleverksamhetens parkering ska ske på kvartersmark.
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Platsen för den nya förskolan sluttar mot söder. Tillgänglighetskravet bör kunna
uppfyllas i detaljplanen.
Handläggning av detaljplanen
Eftersom området är planlagt sedan tidigare och det finns stöd i översiktsplanen
bedömer förvaltningen att planen kan handläggas med standardförfarande.
Övrigt
I detaljplanen ingår även att säkerställa att bostadshuset i den norra delen av
området säkerställs som bostad. I samband med detaljplanearbetet finns behov av
att genomföra en markreglering av Lotorp 7:6 samt anvisa del av kommunens
mark, Lotorp 3:6, för bostadsändamål. Utifrån ovanstående avses
markanvisningsavtal framförhandlas.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att förvaltningen får i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för
fastigheten Lotorp 3:29 m fl
2. Att förvaltningen får i uppdrag att samråda kring upprättat
detaljplaneförslag.
3. Att förvaltningen får i uppdrag att framförhandla markanvisningsavtal för
Lotorp 3:6
4. Att Kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal.
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Kommunstyrelsen

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg - Ej
verkställt beslut gällande insats kontaktperson
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut i Finspångs kommun
(28 a § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). IVO
begär in underlag för ärende med beslutsdatum 2018-06-05 gällande insats
kontaktperson 9 § 4 LSS.
Yttrandet ska vara IVO tillhanda senast 2019-05-31.
IVO begär följande;


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



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



Uppgifter om den enskildes eventuella tidigare insatser från kommunen.



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



En kopia av utredningen, beslutet och journalanteckningar som ska visa hur
ni arbetat med att verkställa det aktuella beslutet.



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



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



En redogörelse för på vilket sätt kommunen planerar verksamheten så att
beslut som beviljade insatser i form av kontaktperson 9 § 4 LSS kan
verkställas inom skälig tid.
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Finspångs kommuns yttrande
Brukaren beviljades bistånd i form av kontaktperson från och med 2018-06-05 i en
omfattning av 4-6 timmar per månad.
Familjehemssekreterare har efter kontakt med brukarens familjehem, i syfte att få
reda på mer om brukarens intressen inför matchning, inte kunnat hitta en person
som matchar dennes behov. De personer som tillfrågats har av olika anledningar
tackat nej till uppdraget. I journalanteckning daterad 2019-04-10 framgår det att
ytterligare en tilltänkt kontaktperson tackat nej till uppdraget och hänvisat till
personliga skäl.
Brukaren är sedan 2017 beviljad bistånd i form av korttidsvistelse på Björnkullen
med en omfattning om två dygn var tredje vecka samt en vecka på sommaren.
Brukaren är också placerad i familjehem.
Några övriga insatser har inte erhållits under väntetiden då brukaren behöver
kontinuitet och förutsägbarhet. En tillfällig lösning i avvaktan på rätt person
bedöms inte vara gynnsam för brukaren.
Beräknad månadskostnad för biståndet är 900 kronor.
Planeringen av verksamheten har sedan årsskiftet ändrats för att beviljade insatser
ska kunna verkställas inom skälig tid. Den familjehemssekreterare som har
huvudansvaret för uppgiften har under innevarande år avsatt tid för månatlig
planering av arbetet samt fått stöd av kollegor i arbetet med matchningsprocessen.
Vidare är också träffar med LSS handläggare och vuxenhandläggare inbokade för att
bidra till ökad kunskap om målgrupp samt i ett tidigare skede få kännedom om
pågående utredningar som kan mynna ut i biståndsbeslut avseende kontaktperson.
Förslag till beslut
1. Att kommunstyrelsen avger yttrandet till Inspektionen för vård och omsorg
gällande ärende 8.8.1-6590/2019
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning Lekplatser allmän upprustning
Sammanfattning
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av
lekplatser skulle genomföras. Allmän upprustning av i beslutet angivna lekplatser
har genomförts.
Allmän upprustning av lekplatser har belastat samlingsprojekt Lekplatser.
I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 634 316 kr.
Samlad budget för samlingsprojektet Lekplatser uppgår till 4 109 000 kr. Detta
projekt innebär ett delavslut och återstående medel avses att användas.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter. Projektet hade
belastats med demonteringskostnader enligt inriktningsbeslutet om 61 495 kr. Dessa
kostnader är överflyttade till driftbudgeten och belastar sektor samhällsbyggnad
2019, då dessa kostnader ej är att betrakta som en investering.
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 40 000 kronor för
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Lekplatser allmän upprustning

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2016-01
Slutdatum 2017-08

KS.2016.0424
1564

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

634 316 kr
-634 316 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Delavslut av projekt 1564, lekplatser. Upprustning av befintliga lekplatser innefattar ny lekutrustning
och markanläggning. totalbudget om 4 109 000 kr.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
52 630 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-52 630 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Projektet medför ökade kapitalkostnader med 40 000 kr i avskrivning och 13 000 kr i internränta.
Dessa medel äskas från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad.
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola
Bakgrund
Ventilationssystemet för ”Folkets hus” Hällestadsskolan var ålderdomligt och
otillräckligt för verksamhetens behov.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov. De tidigare ljudproblemen
är dessutom åtgärdade.
Energiberäkning
Energibesparingar går ej att utföra i dessa projekt när det befintliga systemet var
kraftigt underdimensionerat. Utbytt system hade en återvinningsgrad på 55 %
jämfört med nytt system som ligger på 82 % och anpassar sig till den momentana
belastningen i lokalerna. Detta sänker driftkostnaderna för kommunen. Systemet
ger en betydligt bättre arbetsmiljö för verksamheterna.
Investeringen uppgick till 1 624 930 kr att jämföra med budget om 1 700 000 kr.
Investeringen medför ingen nedskrivning av gamla komponenter.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 74 000kr per helår
och kostnader för internränta med 32 000 kr per helår. Kapitalkostnadsbudget
har beviljats ur kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisningen
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Ventilation matsal Hällestad skola

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2018-09

KS.2018.0204
1721

Objekt i Anläggningsreskontra

2380

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 624 930 kr
1 700 000 kr
75 070 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
106 830 kr
Beräknat utfall
Differens
-106 830 kr
Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 74 000kr per helår och kostnader för
internränta med 32 000 kr per helår.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5420
ve 9100
akt
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Henrik Jakobsson

2019-04-18
Dnr KS.2018.0166

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724:
Ny ventilation Nyhemsskolan
Bakgrund
Nyhemsskolans tilluftskanaler är placerade i golvbjälklaget och tilluftsdon har
placerats bakom elementen. Den tekniska lösning är inte bra då luftkanalerna lätt
sätter igen sig och heller kan ej rengöras på ett bra sätt. Luftomsättningen har
bedömts som bristfällig. I lokalerna är ljudet högt då verksamhetens ljud
kompletteras med ett ökat ljud från ventilationen. Klassrum/ korridorer har
uttjänta lysrörsarmaturer belysningen är i behov av förbättring.
Genomförande
Vallonbygden har ersatt det befintliga ventilationssystemet med ett behovsstyrt
luftbehandlingssystem som motsvarar dagens behov.
Nya LED-armaturer samt undertak har installerats i samtliga lokaler.
Belysningen som installerats är närvarostyrd med aktiv tändning, Korridorer har
så kallad ”korridorsfunktion” dvs belysningen går ned till 10 % när ingen
närvaro registrerats och tänds till 100 % omedelbart vid närvaro. Genomförda
åtgärder har således förbättrat belysningen och det nya innertaket reducerat ljudet
i skolans lokaler.
Investeringsutgiften uppgick till 1 843 000 kr att jämföra med budget om
1 800 000 kr. Investeringen har föranlett en nedskrivning av komponent om
596 000 kr som belastat resultatet 2018. Detta vid genomgång av
anläggningsregistret kopplat till ventilation i fastighetsobjektet.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 68 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 36 000 kr. Kapitalkostnadsbudget har beviljats
ur kommungemensamma medel av ekonomichef på delegation.
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisningen
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Ny ventilation Nyhemsskolan

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2018-09

KS.2018.0204
1724

Objekt i Anläggningsreskontra

2290

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 843 000 kr
1 800 000 kr
-43 000 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
104 493 kr
Beräknat utfall
Differens
-104 493 kr
Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Överföring av ram sker från kommungemensamma till sektor samhällsbyggnad med 66 000 för år
2018 och ytterligare 38 000 kr för år 2019.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5420
ve 9100
akt
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Henrik Jakobsson

2019-04-18
Dnr KS.2018.0166

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1729:
Metallen Relining
Sammanfattning
Byggnaden har problem med återkommande stopp samt läckage i
avloppsstammar. Verksamheter som är lokaliserade i fastigheten är
träningssärskola, ungdomshälsa, tillagningskök, vård o omsorg i 2 plan samt 4
förskoleavdelningar.
Genomförande
Vallonbygden har använt sig av en teknik som kallas Relining, dvs att man
rensar ur all rost i ledningarna och därefter plastas rören invändigt med
polyesterplast. Med denna behandling bildas det ett nytt rör i de gamla
gjutjärnsrören. Totalt plastades det in 12 stammar med förgreningar till toaletter
samt kök för 5 våningar. Rören filmades före och efter åtgärderna
Åtgärden innebär inte någon nedskrivning i och med att de gamla rören finns
kvar.
Utfallet för investeringen uppgick till 808 425 kr och budgeterat belopp var
900 000 kr.
Investeringen medför ökade kostnader för avskrivningar med 27 000 kr per helår
och kostnader för internränta med 16 000 kr. Överföring av budget äskas ur
kommungemensamma medel.
Förslag till beslut
1. Att godkänns slutredovisningen
2. Att budget överförs om 43 000 kr från kommungemensamma medel till
sektor samhällsbyggnad
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Metallen Relining

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum
Slutdatum 2019-01

KS.2018.0204
1729

Objekt i Anläggningsreskontra

2050

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

808 425 kr
900 000 kr
91 575 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall
43 116 kr
Beräknat utfall
Differens
-43 116 kr
Finansiering av hyresförändring

Tidigare hyra
Ny hyra för hyresgäst

Överföring av ram från finansförvaltning

0 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Överföring av ram sker från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad med
27 000 kr avseende avskrivningar och 16 000 kr avseende internränta.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5420
ve 9100
akt

199

Annica Ottosson

2019-04-29
Dnr KS.2019.0396

1 (1)

Kommunstyrelsen

Överenskommelse mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och
säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas utanför
det egna hemmet
Sammanfattning
Från och med 1 april 2017 har bestämmelser införts i Socialtjänstlagen (SoLS kap
1d§) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 3§) att kommuner och
landsting/regioner ska ingå samverkansöverenskommelser kring barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.
Det övergripande syftet är att i enlighet med aktuell lagstiftning och nationella
riktlinjer förbättra vården och insatser för barn och unga placerade utanför det egna
hemmet genom en länsgemensam överenskommelse om samverkan mellan Region
Östergötland och länets tretton kommuner. Den länsgemensamma
överenskommelsen ska vara ett centralt verktyg i kommunernas och regionens
gemensamma arbete.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Underteckna överenskommelsen
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Överenskommelse mellan Region Östergötland
och Östergötlands kommuner om samverkan
kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20
år, som vårdas utanför det egna hemmet
Gäller 2019-06-01– 2020-05-31

Parter:

Region Östergötland, Östergötlands kommuner

Diarienummer: HSN 2018-769
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1. Allmänt om överenskommelsen
1.1 Bakgrund
Region Östergötland och länets kommuner har antagit denna samverkans-överenskommelse
avseende barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och som har behov av insatser från
båda huvudmännen.
Utöver denna samverkansöverenskommelse kan lokala avtal/överenskommelser behövas mellan
parterna för att reglera lokala förhållanden, specifika verksamheter, specifika arbetsområden och
lokala rutiner. Lokala avtal/överenskommelser kompletterar denna överenskommelse. Dessa följs
upp och revideras kontinuerligt.
Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk, som gäller perioden 2018-2021, berör också målgruppen placerade barn och unga.
Dessa två överenskommelser kompletterar och överlappar delvis varandra.
1.2 Syfte och övergripande mål
Det övergripande målet för överenskommelsen är att den ska leda till att barn och unga får tillgång
till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn och unga samt att en väl fungerande
samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården kommer till stånd.
Denna överenskommelse ska utgöra grund och stöd för det fortsatta gemensamma arbetet mellan
kommunerna och regionen när det gäller placerade barn och unga.
Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och
sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller HVB. Barnets och ungdomens
behov ska alltid vara utgångspunkten för de insatser som ges av parterna.
1.3 Parter
Parter i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Östergötland och Region
Östergötland, vilka fortsättningsvis benämns parterna.
Denna överenskommelse gäller även då kommunen eller regionen genom avtal överlåtit uppgifter
till någon annan.
Respektive huvudman ansvarar för att verkställa sitt åtagande inom den egna organisationen.
Observera att det är kommunernas socialtjänst som är part. Skolan är dock en mycket viktig
samarbetspart, både för socialtjänsten och regionens hälso- och sjukvård, när det gäller placerade
barn.
1.4 Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med 2019-06-01 till och med 2020-05-31. Överenskommelsen
kan förlängas därefter under förutsättning att ett samverkansdokument utarbetats avseende det
medicinska omhändertagandet och prioriteringar. Detta samverkansdokument ska därefter
inkluderas i överenskommelsen. Se vidare avsnitt 7 och 8.
1.5 Målgrupper
Målgrupper för överenskommelsen är barn och unga, 0-20 år, som placeras utom hemmet med stöd
av Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Även
närstående till dessa barn och unga ingår i målgruppen.
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Uppskattningsvis nyplacerades cirka 470 barn och unga under 2017 i Östergötland (bygger på
kommunernas egna uppgifter). Det innebär att minst ett barn/ungdom placerades varje dag i någon
av Östgötakommunerna. Av dessa placerades cirka 180 barn och unga i behandlingshem (HVB) och
cirka 290 barn och unga i familjehem.
Totalt var ca 1 200 barn och unga placerade i familjehem eller i HVB någon gång under 2017. Av
dessa var cirka 28 % placerade i HVB och 72 % i familjehem.
Av det totala antalet placerade barn och unga under år 2017 svarade Norrköpings och Linköpings
kommuner för cirka 67 % (780 barn och unga), vilket i stort motsvarar kommunernas
befolkningsandel i Östergötland.

2. Utgångspunkter
2.1 Gemensam värdegrund och målsättning
Värdegrunden utgår från ett gemensamt synsätt där den enskildes samlade behov ska tillgodoses och
där kommuner och regionen tillsammans erbjuder ett tillräckligt utbud av hälso- och
sjukvårdsinsatser och sociala stödinsatser i form av bl.a. förebyggande insatser, behandlingsinsatser
i öppen och sluten vård, råd och stöd och anhörigstöd.
En grundförutsättning för samspelet mellan barn och unga och personalen i verksamheterna är ett
bra bemötande. Det innebär ett konstruktivt möte som kännetecknas av att personalen visar respekt
för barnet/ungdomen, lyssnar och har förmåga att förstå dennes situation och behov.
Samverkan mellan huvudmännen underlättas av att medarbetarna kontinuerligt diskuterar olika
synsätt och värdegrund över professionsgränserna. Personalen ska tillsammans med
barnet/ungdomen och dennes företrädare/närstående fokusera på och utgå ifrån det friska och det
som fungerar bra. Vården och andra insatser ska erbjudas och utföras med respekt och lyhördhet för
individens specifika behov och förutsättningar.
Barn och ungas delaktighet i vården/insatserna är väsentlig för ett gott resultat.
2.1.1 Målsättning
Målsättningen med parternas samverkan är att de insatser som görs för barnet/ungdomen ska vara
väl samordnade, komma i rätt tid och överensstämma med barnets/ungdomens faktiska behov vid
det aktuella tillfället.
En hög tillgänglighet till alla insatser ska eftersträvas både hos kommunen och hos regionen.
Insatserna ska ges på lika villkor som andra medborgare oavsett kön, etnisk bakgrund och sexuell
läggning.
Samverkan ska präglas av ömsesidig respekt för varandras profession, kompetens och erfarenhet.
Varje huvudman ska respektera andra huvudmäns interna angelägenheter. För att få en väl
fungerande samverkan är samtliga parter skyldiga att informera varandra i skälig tid om planerade
förändringar i den egna verksamheten som kan påverka förutsättningar för samverkan eller få andra
konsekvenser för den andras verksamhet.
2.1.2 Kunskapsbaserad verksamhet, nationella riktlinjer
Huvudmännen ska basera och utveckla arbetet genom en kunskapsbaserad praktik.
Denna grundar sig på


bästa möjliga och tillgängliga vetenskapliga kunskap
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brukarnas erfarenheter och önskemål



professionens erfarenhet och yrkeskunskap

En förutsättning för att åstadkomma en kunskapsbaserad praktik är att verksamheterna skapar en
struktur för kunskapsutveckling och systematiskt uppföljningsarbete, som är integrerat i
verksamheterna.
Socialstyrelsen anger, i vissa fall, genom nationella riktlinjer vilka insatser som huvudmännen i
första hand ska genomföra för personer som omfattas av överenskommelsen.
2.1.3 Barns behov i centrum (BBIC)
Alla kommuner i Östergötland arbetar i enlighet med Barns behov i centrums (BBIC) intentioner.
BBIC innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av
myndighetsutövningen inom den kommunala barn- och ungdomsvården.
Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i
livet som alla barn och unga i samhället.

BBIC syftar till att





stärka barnets/ungdomens delaktighet och inflytande
förbättra samarbetet med barnets/ungdomens familj och nätverk
skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser
lättare kan följas upp
bidra till ökad kvalitet och rättssäkerhet

Inom ramen för Barns behov i centrum (BBIC) har Socialstyrelsen bl.a. tagit fram stöddokument för
tvärprofessionellt samarbete mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården.

Några viktiga kvaliteter under placering är att barn och unga får:








lämplig och fungerande skolgång
god vård och fostran
hälso- och sjukvård efter behov
trygg och säker vård som är ändamålsenlig
vård som präglas av kontinuitet
möjlighet att upprätthålla relationer till anhöriga och närstående
vara delaktiga

2.2 Lagstiftning
Regionens och kommunernas ansvar för vård och omsorg om placerade barn och unga regleras
främst i Socialtjänstlagen (SoL), i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt i
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Även annan lagstiftning är relevant för dessa målgrupper.
2.2.1 Ny lagstiftning, placerade barn och unga
Nya bestämmelser har införts i SoL och HSL fr.o.m. 1 april 2017 om att kommuner och landsting ska
ingå samverkansöverenskommelser kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
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Lagstiftningen slår fast att organisationer som företräder personer som berörs av överenskommelsen
eller deras närstående bör ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.
En ny bestämmelse har också införts i SoL (11 kap 3a§) om att underrätta landstinget/ regionen om
att ett barn eller en ung person i åldern 18-20 år, ska erbjudas en hälsoundersökning som avses i
lagen om hälsoundersökning (2017:209) för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.(se
vidare 4.3 Hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa vid placering)
2.2.2 Samordnad individuell plan (SIP)
Den 1 januari 2010 infördes en lagstadgad skyldighet i både HSL (16 kap 4§) och SoL (2 kap 7§) som
innebär att huvudmännen tillsammans ska upprätta en individuell plan, när den enskilde har behov
av insatser från båda huvudmännen. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer
att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker
till att den upprättas. Initiativ till SIP kan även tas av den enskilde eller dess närstående. (se vidare
4.2 Samordnad individuell plan)
2.2.3 SIP efter sluten hälso- och sjukvård
Genom Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde i
kraft den 1 januari 2018 stärktes invånarnas rätt till samordnad individuell planering ytterligare.
Lagen innebär att ledtider ska förkortas och att samordnad individuell planering som huvudregel
genomförs i hemmet eller på öppenvårdsmottagning efter slutenvårdstillfälle.
En viktig förändring i lagstiftningen är att den öppna vården ges samordningsansvar för planering
efter slutenvård, genom att tidigt utse fast vårdkontakt som ansvarar för att samordna planeringen.
Slutenvården skickar ett inskrivningsmeddelande till alla berörda parter inom 24 timmar från
inskrivning, därmed skapas förutsättningar för tidig planering av varje part för sig och gemensamt.

Lagen (2017:612) reglerar också kommunens betalningsansvar.
2.3 Barn och ungas delaktighet
I Socialtjänstlagen (1 kap 2§) slås fast att vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller
behandlingsinsatser för barn och unga ska vad som är bäst för barnet/ungdomen vara avgörande.
Barn och ungas bästa innebär att se till varje enskilds behov.
I FN:s Barnkonvention, som blir svensk lag den 1 januari 2020, slås i artiklarna 3 och 12 fast att ”Vid
alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta
rummet” och ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.
I flera rapporter där man intervjuat barn och unga som erhållit samhällets insatser framhåller
barnen vikten av att personal är tillgänglig och lyssnar, att man får rak och tydlig information, att
man skapar en förtroendefull och respektfull relation samt att man får vara delaktig i beslut som rör
barnets eget liv. Om barnens röst blir hörd och barnen blir tagna på allvar kan det bana väg för
konstruktiva lösningar.
Idag finns brister i huvudmännens arbete med att lyssna på barn och unga och att ge dom inflytande.
Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga deras egen syn på
sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och bör utvecklas och
stärkas.
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2.3.1 Genusperspektivet, likvärdig vård
Vid uppföljningar som gjorts av placerade barn och ungas uppfattning om deras placering på HVB
framkommer skillnader mellan pojkars och flickors upplevelser.
Det är angeläget att säkerställa en likvärdig vård genom att ta hänsyn till både pojkars och flickors
behov vid placering, men också vid uppföljning. En strävan efter fördjupad kunskap om skillnader i
vård med avseende på kön är viktig.

3. Ledning
3.1 Ledning
I Socialstyrelsens ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9) framgår bl.a. att det ska finnas rutiner
som tydliggör ansvaret för samarbete, hur samverkan ska bedrivas och ansvaret för medarbetarnas
kompetens och kompetensutveckling. Föreskrifternas riktlinjer ligger till grund för den
ansvarsfördelning som beskrivs.
3.2 Ledningens ansvar för samverkan
Ledningens inställning till samverkan är avgörande för resultatet. Ledningen hos de båda
huvudmännen har ansvar för att prioritera samverkansarbetet och ge verksamheter och personalen
de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i enlighet med denna överenskommelse.

Ledningen ska säkerställa att:




det finns en tydlig struktur och beslutsordning som främjar samverkan mellan huvudmännen
personalen ges de förutsättningar som krävs för att kunna samarbeta i praktiken
gemensamt utvecklingsarbete säkerställs, vad gäller t.ex. kompetensutveckling, nya
arbetssätt och gemensamma verksamheter

Parterna ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl kända och fungerar
internt mellan olika förvaltningar/verksamheter och vårdgrenar inom den egna organisationen.
Särskilt viktigt är att kontinuiteten och uppföljningen av vården och övriga insatser bibehålls kring
den enskilde vid övergången mellan olika vårdformer och insatser.
3.3 Organisering av samverkan på länsövergripande nivå
Samverkan mellan regionen och kommunerna i Östergötland leds genom en organisation för samråd
och överläggningar inom hälso- och sjukvårdsområdet och det socialpolitiska området. Samrådet för
vård och omsorg (SVO) är huvudmännens gemensamma politiska organ för ledning och styrning. På
tjänstemannanivå finns en strategisk ledningsgrupp – Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bestående av närsjukvårdsdirektörer, primärvårdsdirektör, socialchefer och motsvarande m.fl.
3.4 Organisering av samverkan på länsdelsnivå
På länsdelsnivå finns organiserad samverkan på hög beslutsnivå inom respektive länsdel (östra,
centrala och västra länsdelen). Denna samverkan är inte identiskt organiserad i länsdelarna, men
strukturer finns och dessa ska vara kända och inarbetade. Det är viktigt att uppdragen till
länsdelsgrupperna är tydliga.
Samverkansgruppernas möten ska dokumenteras och varje part ansvarar för att
minnesanteckningar och information från möten kommer den egna organisationen till del och att
gemensamt fattade beslut implementeras i den egna verksamheten.
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Förutom de olika samverkansorganen finns arbetsgrupper i aktuella frågor. Dessa tillsätts efter
behov.
3.5 Organisering av samverkan på lokal nivå
I några kommuner finns en strukturerad samverkan med regionens barnpsykiatriska mottagningar,
vilket bl.a. innebär att man har regelbundna träffar med varandra. Detta upplevs som mycket
värdefullt och en nyckel till att samverkan fungerar bra. Det är önskvärt att denna typ av samverkan
på lokal nivå kommer till stånd i fler kommuner.
3.6 Ledningens ansvar för uppföljning av samverkan
Båda huvudmännens ledning på såväl länsövergripande som lokal nivå har ansvar för att initiera
uppföljning av hur samverkan fungerar och hur arbetet genomförs enligt denna överenskommelse.
Uppföljningen ska ske gemensamt och strukturerat. Uppföljningen ska så långt möjligt ske i samråd
med brukar/intresseorganisationer.

4. Ansvarsfördelning
4.1 Kommunens och regionens ansvar
Det är av stor vikt att socialtjänst och hälso- och sjukvård har ett nära samarbete inför, under och
efter en placering. Barn och unga med sammansatt problematik kan ibland behöva stödinsatser i
form av annat boende än det egna för stadigvarande boende eller för en längre eller kortare vistelse
kombinerat med hälso- och sjukvårdsinsatser.
Då barn och unga behöver insatser från båda huvudmännen har kommunen och regionen
gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de verksamheter som behövs i
planeringen av vård och andra insatser.
4.1.1 Placeringsformer
Det finns flera olika placeringsformer. Familjehem är ett enskilt hem, som på uppdrag av
socialnämnden tar emot barn och unga för stadigvarande vård och fostran samt vars verksamhet inte
bedrivs yrkesmässigt.
Placeringskommun är den kommun, vars socialtjänst placerar barnet/ungdomen i familjehem. En
kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp vid placering i familjehem. När ett barn eller en
ungdom placeras i familjehem kommer barnet/ungdomen i normalfallet att folkbokföras i den
kommun där familjehemmet är beläget. I det fall barnet/ungdomen folkbokförs i annat
landsting/region övergår ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser till det nya landstinget/regionen.
Jourhem är ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn och ungdomar för tillfällig
vård och fostran.
Med hem för vård eller boende (HVB) avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för
vård eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening,
en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs
yrkesmässigt. Placeringskommun är den kommun, vars socialtjänst placerar barnet i HVB-hem.
Folkbokföringen kvarstår i regel i placeringskommunen under vistelsen i HVB-hemmet och hälsooch sjukvårdsansvaret övergår till vårdlandstinget. Hälso- och sjukvården ska inför placering
bedöma om barnets/ungdomens behov av hälso- och sjukvård ska tillgodoses genom insatser från
patientens ordinarie behandlare eller inom den hälso- och sjukvård som erbjuds på den ort där
boendet finns.
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De särskilda ungdomshemmen är en form av HVB och drivs av Statens institutionsstyrelse SiS), som
är en statlig myndighet. De särskilda ungdomshemmen finns för vård av unga som behöver stå under
särskilt noggrann tillsyn. Det är enbart på de särskilda ungdomshemmen som ungdomar kan hållas
kvar med tvång. SiS bedriver hälso- och sjukvård och är därmed vårdgivare.
Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för unga i åldern 16- 20 år.
Stödboende kan bestå av ett visst antal lägenheter och/eller en sammanhållen lokal.
4.1.2 Riksavtalet för utomlänsvård
Riksavtalet (2015) för utomlänsvård innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person får
vård utanför sitt hemlandsting. Bestämmelsen om utomlänsvård innebär att en patient ges möjlighet
och rätt till sjukvård i ett annat landsting än där hon/han är bosatt i de fall patienten befinner sig i
det ”främmande” landstinget för vård enligt lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare
(LVM), lag om rättspsykiatrisk vård (LRV), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och
socialtjänstlagen (SoL).
4.1.3 Ansvarsfördelning mellan kommun och region

Socialtjänstens (placeringskommunens) ansvar vid
placering enligt SoL och LVU utanför det egna
hemmet

Region Östergötlands ansvar vid placering enligt SoL
och LVU utanför det egna hemmet

Sociala insatser:

Hälso- och sjukvårdsinsatser:

-

Utreda barnets/ungdomens behov enligt SoL
och LVU t ex placering, boende, stödsamtal
Vid behov initiera SIP
Om behov av sociala stödinsatser finns,
ansvarar för och bekostar kommunen dessa
Samråda med regionen om behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser finns under placeringen
Vid behov rådgöra med regionen om lämplig
placering
Underrätta regionen om att barnet/den unge ska
erbjudas en hälso-undersökning
Upprätta vårdplan/genomförandeplan enligt
SoL/LVU
Samverka med regionen under placeringen
utifrån aktuell vårdplan
Följa upp insatserna enligt lagstiftningen
Information, råd och stöd till syskon och andra
anhöriga

-

-

-

Därutöver ansvarar kommunen för skolgång

-
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Rådgivning/konsultation till personal inom
kommunen
Samråda med socialtjänsten om behov finns av
HSL-insatser
Vid behov initiera SIP
Bedöma vilket behov barnet/ungdomen har
enligt HSL t ex bedömning, utredning,
diagnostik, behandling, rehabilitering
Om barnet/den unge har behov av HSL-insatser
under placeringen ansvarar för och bekostar
regionen dessa
Hälso- och sjukvården (ex. BUP) ska bedöma
om den unges behov ska tillgodoses:
o genom insatser från patientens
ordinarie behandlare
o inom den hälso- och sjukvård som
erbjuds på den ort där boendet finns
o inom ramen för den hälso- och
sjukvård som erbjuds på ev. HVB.
Vid behov lämna råd till kommunen om lämplig
placering
Upprätta vårdplan enligt HSL
Erbjuda hälsoundersökning inför placeringen
Samverka med socialtjänsten under placeringen
utifrån aktuell vårdplan
Följa upp HSL-insatser under placeringen
Information, råd och stöd till syskon och andra
anhöriga
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För barn och unga med behov av sjukvårdens och/eller socialtjänstens insatser är det angeläget att
kontinuiteten bibehålls i övergången mellan insatser för ungdomar och vuxna.
Vid pågående placeringar ska samverkan med vuxenpsykiatrin påbörjas senast 3 månader före
patientens 18-årsdag när fortsatt vårdbehov bedöms föreligga.
Syftet med att överföring ska ske reglerat är att kvalitetssäkra en trygg övergång och för att
upprätthålla kontinuitet vid den fortsatt planeringen av vården.
För ungdom/patient, som står på väntelista för utredning/behandling vid BUP, görs förnyad
bedömning av patientens behov i samband med överförandet till vuxenpsykiatri. Om behov bedöms
kvarstå vid tidpunkt för övertagande till vuxenpsykiatrin ska väntetid kvarstå och föras över till
vuxenpsykiatrin. Det är BUP:s ansvar att arbeta för att överföringar med långa väntetider undviks
samt att samverka med vuxenpsykiatrin då sådan överföring är aktuell.
4.1.4 Avvikelsehantering
För att synliggöra eventuella systemfel bör avvikelserapportering alltid ske när något avviker från
den ansvarsfördelning och de rutiner som beskrivs i denna överenskommelse. De rutiner för
avvikelserapportering som finns hos var och en av parterna ska följas. Formerna för
avvikelserapportering bör fastställas i aktuella samverkansorgan.
4.2. Samordnad individuell plan (SIP), samverkan vid placering
En samordnad individuell plan upprättas för barn och unga som behöver insatser från både
socialtjänst och hälso- och sjukvård om någon av parterna bedömer att det behövs för att den
enskildes behov ska tillgodoses. Den enskilde måste ge sitt samtycke till SIP. Initiativ till SIP kan tas
av den enskilde, närstående eller av personal inom parternas verksamheter.
Alla parter har skyldighet att delta när annan part kallar till samordnad individuell planering.
Personens behov avgör alltid vilka parter som behöver medverka.
SIP förutsätter kontakt hos båda huvudmännen. I de fall kontakt saknas bör initiativ till samverkan
tas för att bedöma behov av samordning.
Planen ska innehålla:
•
•
•
•

Insatser den enskilde behöver
Huvudmännens ansvar
Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och regionen
Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen

Upprättande och uppföljning av SIP ska ske enligt fastställd rutin som antagits av parterna.
http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=23042
För att underlätta genomförande av SIP-möten och gemensamma uppföljningar av placeringar är
det önskvärt att videomöten ska kunna genomföras. Detta innebär att alla parter ska ha teknisk
utrustning för detta.
I de fall en SIP inte hinner komma till stånd innan en placering ska en sådan genomföras senast inom
14 dagar efter placering.
4.2.1 Utskrivning från slutenvård
För att säkerställa samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
har en särskild politisk överenskommelse tecknats mellan region Östergötland och länets
kommuner.
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Det finns en länsgemensam riktlinje för samordnad vård- och omsorgsplanering. Riktlinjen
tydliggör ansvarsfördelning och planeringsprocesser i både öppen- och sluten vård inklusive
socialtjänst.http://ledsys.lio.se/Document/Document.aspx?DocumentNumber=23042
4.3 Hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa vid placering
Placerade barn och ungas hälsa är eftersatt. En kartläggning av Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU) genomförd 2017 visar att det är få kommuner som i praktiken ser till att
alla barn och unga som är placerade får initiala och uppföljande hälsoundersökningar samt
tandhälsobedömningar. Detta gäller även om det finns samarbetsrutiner.
Socialtjänsten i länets kommuner ska enligt 3a § SoL, om det inte är obehövligt underrätta Region
Östergötland om att ett barn eller ung person i åldern 18-20 år i anslutning till att vård utanför det
egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning. Region Östergötland ska enligt lag
(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, erbjuda
en sådan hälsoundersökning.
Socialtjänsten ska kontakta Barn- och ungdomskliniken, Vrinnevisjukhuset, för att initiera en
hälsoundersökning. Initiativ till en hälsoundersökning kan tas både före och efter att placeringen är
gjord.
Det är angeläget att öka andelen genomförda hälsoundersökningar och bedömning av tandhälsa i
förhållande till antalet placerade barn i Östergötland. En uppföljning ingår i LGVO:s handlingsplan
för åren 2018-2019.
Det är angeläget att socialtjänsten utarbetar interna rutiner så att initiativ tas till hälsoundersökning
och bedömning av tandhälsa.
Rutin för samverkan kring hälsoundersökning och bedömning av tandhälsa finns i
”Läkarundersökning och bedömning av tandhälsa för placerade barn” 0-18 år.
När det gäller unga 19-20 år har primärvården ansvaret för hälsoundersökningar i samband med
placeringar.
Om barnet redan är placerat i annat landsting ska detta landsting enligt riksavtalet för utomlänsvård
kunna genomföra hälsoundersökningen. SKL har tillsammans med länens utvecklingsledare för
barn och unga sammanställt kontaktuppgifter till respektive landsting inklusive tandvården.
Uppgifterna uppdateras när nya uppgifter kommer in till SKL. (se SKL:s hemsida)
För hälsoundersökningar av ensamkommande flyktingbarn i samband med ankomst till en kommun
finns en särskild överenskommelse.
4.3.1 Tandhälsa
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.
Region Östergötland ansvarar för att alla barn och unga som är folkbokförda i länet regelbundet
erbjuds avgiftsfri fullständig allmäntandvård och erforderlig specialisttandvård till och med det år
de fyller 23 år. Alla barn och unga ska ges möjlighet att behålla eller uppnå ett friskt och väl
fungerande bett.
Socialstyrelsen konstaterade i rapporten ”Tandhälsa bland unga vuxna som varit placerade” utgiven
år 2016 att unga vuxna som varit placerade när de var barn besökte inte tandvården för förebyggande
tandvårdskontroller i samma utsträckning som andra jämnåriga, de som varit placerade hade också
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i genomsnitt fler skadade eller saknade tänder, och de hade dragit ut tänder i betydligt högre grad
än de icke-placerade samt att det var ungefär dubbelt så vanligt med sämre tandhälsa och låg
tandvårdskonsumtion bland tidigare placerade, jämfört med övriga. Socialstyrelsens slutsats var att
barn och unga som är placerade inte har förutsättningar till en god tandhygien och regelbunden
tandvård i samma utsträckning som andra barn, vilket medför att de har sämre tandhälsa när de blir
vuxna.
Inför placering av ett barn/ungdom är det viktigt att socialtjänsten konsulterar barnets/ungdomens
tandläkare eller tandhygienist kring dess tandhälsa. Syftet är att kunna få information om ett
barns/ungdoms tandhälsa, exempelvis om barnet/ungdomen har deltagit i regelbundna
tandvårdskontroller eller har något särskilt tandvårdsbehov. Bedömning av tandhälsa ska göras om
det har gått mer än ett år sedan föregående undersökning eller om barnet/ungdomen tidigare inte
har varit på undersökning hos den ansvarige vårdgivaren. Socialnämnden ska verka för att placerade
barn och unga får den tandvård som de behöver.
4.4 Ungdomar med samtidig psykisk ohälsa och risk/missbruk
Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Detta
framhålls i de nationella riktlinjerna. Vården har ett ansvar att fånga upp ungdomarnas hela
vårdbehov. Det kräver utvecklade rutiner för samarbete.
Enligt uppföljningar som gjorts i länet är det problematiskt att erbjuda ett samordnat och samtidigt
stöd inom regionen och mellan regionen och kommunerna när det gäller denna målgrupp.
Det bör finnas barnpsykiatrisk kompetens knuten till de mottagningar som erbjuder stöd till unga
med risk och/eller missbruk för att underlätta ett samordnat och samtidigt stöd. I länsdel Väster
finns denna nära koppling, vilken upplevs som positiv.
4.5 Stöd till anhöriga
Anhöriga till placerade barn och unga har ofta behov av information och stöd för att kunna bidra till
att barnen/ungdomarna upplever trygghet och förutsägbarhet under placeringen och att de avlastas
oro för föräldrar och syskon.
Ett bra föräldrastöd kan också förbättra förutsättningarna för att vara förälder på avstånd men också
förbereda för att barnet/ungdomen flyttar hem.
Kommunerna och regionen bör var för sig och tillsammans utveckla anhörigstöd till föräldrar och
syskon i samband med placeringar.
Det är också angeläget att i samband med och under placeringen uppmärksamma föräldrarnas
eventuella behov av stöd och behandling för egen problematik. Ibland finns en vålds- eller
missbruksproblematik i familjen som man bör uppmärksamma och erbjuda stöd och behandling för.
Detta för att främja en god kontakt mellan barn och förälder, både under och efter placeringen.
4.6 Suicidprevention
Regionen och kommunerna har en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i
framtiden tar sina liv. För personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och personer med
missbruk/beroende finns en förhöjd risk för självmord. Risken är extra stor vid samsjuklighet.
Särskilt fokus på överenskommelsens målgrupper behövs för att tidiga tecken på suicidrisk ska
kunna identifieras och uppmärksammas så att individer ges stöd och behandling, och att samordning
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av suicidpreventiva insatser säkerställs hos båda huvudmännen. De nio åtgärdsområden som anges
i den nationella handlingsplanen för suicidprevention är vägledande för det förebyggande arbetet.

5. Samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS)
Det finns ett formaliserat och upparbetat samarbete i Östergötland med SiS inom nedanstående två
områden.
5.1 Samverkan mellan regionen och Folåsa (SiS)
Det finns sedan många år ett upparbetat samarbete mellan Barnpsykiatriska kliniken på
Universitetssjukhuset och Folåsa, Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem, beläget i
Vikingstad, Linköping. Ett skriftligt avtal (2018-2019) konkretiserar formerna för läkarmedverkan
gällande avskiljning för ungdomar under 15 år, som är placerade på Folåsa. Därutöver finns ett
samarbete som innebär att läkare från BUP, Linköping, besöker Folåsa var 6:e vecka och tar ställning
till medicinering m.m.
5.2 Skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem – SiSam
SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten och
skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott,
så att de får den utbildning de har rätt till och behöver.
Modellen består av sju rutiner som konkretiserar de tre parternas samverkan inför, under och efter
placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad, och när det ska göras.
Lärdomarna från SiSam är att ungdomshemmen oftare får skoluppdrag och skoldokument från
socialtjänsten, att ungdomshemmen och socialtjänsten samverkar oftare för att planera
ungdomarnas skolgång både under och efter placeringen samt att fler elever går i skola efter
utskrivningen jämfört med tidigare.
Tre kommuner i Östergötland har samverkansavtal med SiS gällande SiSam - Linköping, Norrköping
och Finspång.

6. Samarbete med skolan
Det är av stor vikt att barn och unga som är placerade ges nödvändigt stöd för att ha en fungerande
skolgång. Detta kräver ett bra samarbete mellan socialtjänsten och skolan men även mellan
kommunen och regionens hälso- och sjukvård.
Det är önskvärt att även skolan involveras i en strukturerad samverkan med regionens hälso- och
sjukvård när det gäller placerade barn. I de flesta kommuner finns en upparbetad samverkan mellan
kommunens socialtjänst och skolan kring denna målgrupp.
6.1 Skolfam
Skolfam är en skolsatsning som syftar till att öka familjehemsplacerade barn och ungas skolresultat.
Modellen utgår ifrån ett rättighetsbaserat perspektiv med fokus på barns rätt till utbildning,
utveckling, information och delaktighet.
Skolfams arbete drivs av ett tvärprofessionellt team, bestående av en psykolog, en specialpedagog
och barnets/ungdomens socialsekreterare. Teamet har i uppdrag att skapa förutsättning för
barnet/ungdomen att maximera sin inlärningspotential.
Skolfam-arbetet drivs inom kommunen i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna.
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För närvarande bedrivs arbete enligt Skolfam-modellen i Norrköping, Linköping och Motala.

7. Prioriterat gemensamt arbete
I samband med utarbetandet av denna överenskommelse har nedanstående tre utvecklingsområden
identifierats som viktiga att prioritera i samarbetet mellan region Östergötland och kommunerna i
Östergötland:
 Tydliggör och förbättra samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov. Utarbeta samverkansdokument om hälso- och sjukvårdsinsatser i
samband med placeringar.
Det finns problem att ge placerade barn och unga med sammansatta behov samordnade och
kontinuerliga stödinsatser. Samarbetet mellan socialtjänsten och barnpsykiatrin fungerar inte alltid
tillräckligt väl. Ibland saknas samsyn kring ansvar, behov och kostnader, vilket hindrar parterna att
ge barn och unga med stora vårdbehov tillräckligt stöd.
Det krävs ett närmare samarbete mellan barnpsykiatri och socialtjänst både före, under och efter
placering, så att all kunskap och kompetens tas tillvara för att säkra en god vård. Parterna behöver
hjälpas åt att bedöma behov och att erbjuda bästa tänkbara vård och omsorg. Ett gemensamt
ansvarstagande vid vårdplanering är därför nödvändigt när behov finns.
En idé är att skapa tvärprofessionella team i samband med placering av barn och unga med komplexa
behov, så att ett nära samarbete säkras under hela placeringen, men också i samband med hemflytt.
Det pågående utredningsarbetet gällande ett gemensamt HVB är ett initiativ i denna riktning.
Väntetider till barnpsykiatriska insatser vid utomlänsplaceringar innebär ibland glapp i vårdkedjan.
En arbetsgrupp har tillsatts på nationell nivå för att utarbeta arbetssätt så att placerade barn och
unga prioriteras till barnpsykiatrisk vård.
När det gäller övergången mellan barn- och vuxenpsykiatri vore det önskvärt att påbörjad BUPkontakt ska kunna fullföljas även efter 18 års ålder, för att undvika avbrott i vården.
Ett samverkansdokument ska tas fram under 2019 avseende de medicinska insatserna och
prioriteringarna i samband med placeringar. Samverkansdokumentet ska därefter integreras i
överenskommelsen.
 Samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa
Ungdomar som har en samtidig problematik av psykisk ohälsa och risk/missbruksproblem har
behov av samordnade och samtidiga insatser för att behandla båda tillstånden samtidigt. Vården har
ett ansvar att fånga upp ungdomarnas hela vårdbehov. Det kräver utvecklade rutiner för samarbete.
Det är ibland problematiskt att erbjuda ett samordnat och samtidigt stöd mellan och inom regionen
och tillsammans med kommunerna när det gäller denna målgrupp.
I de gemensamma mottagningar som finns i länet, Minimarior och Moamottagningen, saknas
barnpsykiatrisk kompetens knuten till mottagningarna. Undantag är länsdelen Väster där denna
nära koppling finns, vilket upplevs som positivt.
Bland unga är andelen med en samtidig psykisk problematik och risk/missbruk större än bland
vuxna. Det är därför angeläget att barnpsykiatrisk kompetens finns knuten till de mottagningar som
finns för unga med risk och/eller missbruk för att underlätta ett samordnat och samtidigt stöd.
En likvärdig vård ska erbjudas över hela länet.
 Barn och ungdomars bästa och delaktighet
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Huvudmännens arbete med att ge barn och ungdomar inflytande, att efterfråga barn och ungas egen
syn på sina behov och att ta reda på vad de tycker om det stöd som ges är angeläget och ska utvecklas
och stärkas.
Barns och ungas delaktighet är en viktig förutsättning för att kunna bedöma vad som är barnets
bästa. Barnets/ungdomens eget perspektiv innebär att man blir lyssnat på och att det utifrån ålder
och mognad ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter och förslag.

8. Implementering och uppföljning
8.1 Implementering
Kommunernas och regionens ledning ska ta ett aktivt ansvar för att verksamheterna och
utförare/personal känner till denna överenskommelse och att de ges förutsättningar att arbeta i
enlighet med den.
8.2 Uppföljning
Även resultaten av genomförda uppföljningar av överenskommelsen ska göras kända i berörda
organisationer. Överenskommelsen ska årligen följas upp av parterna gemensamt med start år 2019
och utifrån den prioritering som gjorts. Även ytterligare uppföljningsområden kan bli aktuella om
parterna kommer överens om detta. Detta ansvar åvilar den strategiska ledningsgruppen mellan
regionen och länets kommuner.
8.2.1 Prioriterade uppföljningsområden
Nedanstående områden som ska följas upp är viktiga utvecklingsområden när det gäller samverkan
mellan parterna.
I överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk (2018-2021)
anges ett antal uppföljningsområden för åren 2019 – 2021 som berör barn och unga. Nedanstående
förslag är synkroniserade med några av dessa.
Uppföljningsområdena som avser åren 2020-2022 gäller under förutsättning att överenskommelsen
förlängs efter 2020-05-31.
Under 2019 ska följande områden följas upp:
1. Har ett samverkansdokument utarbetats gällande de medicinska insatserna och prioriteringarna
i samband med placeringar? Att detta samverkansdokument är utarbetat är en förutsättning för att
överenskommelsen ska förlängas efter 2020-05-31.
2. Ges barn och unga med risk- eller missbruksproblem och psykiatrisk problematik ett samordnat
och samtidigt stöd? Detta område är ett prioriterat uppföljningsområde i överenskommelsen kring
personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk (2018-2021).
Under 2020 ska följande områden följas upp:
1. Barn och ungas inflytande – hur arbetar vi för att ta reda på vad barnen/ungdomarna tycker? Hur
tas barnens/ungdomarnas erfarenheter tillvara?
2. Hälsoundersökningar och tandhälsobedömningar av placerade barn och unga 0-20 år; ökar
andelen genomförda hälsoundersökningar, hur fungerar samarbetet?
Under 2021 ska följande områden följas upp
1. Fungerar samarbetet vid placeringar av barn och unga 0-20 år före, under och efter placering?
Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.
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2. Hur arbetar verksamheterna systematiskt med uppföljning av målgrupp, insatser och resultat?
Beakta barnets/ungdomens perspektiv.
Under 2022 ska följande område följas upp:
1. Finns det en fungerande strukturerad lokal samverkan mellan regionen och kommunerna när
det gäller barn och unga, med särskilt fokus på placerade barn.
En uppföljningsplan ska utarbetas för varje prioriterat uppföljningsområde som en grund för
uppföljningsarbetet. Vid uppföljningen ska genusperspektivet tydligt beaktas.
8.3 Tvister
Eventuell tvist kring detta avtal rörande tolkning och tillämpning löses i första hand genom
förhandling mellan parterna. Tvister på individnivå löses lokalt mellan handläggare och behandlare
och deras chefer. Nästa nivå vid tvister är lokal/ länsdelsvisa samverkansgrupper och därefter den
länsövergripande strategiska ledningsgruppen. I avvaktan på tvistens lösande måste parterna tillse
att ingen medborgare får sina rimliga anspråk på god vård och omsorg åsidosatta.
Underskrift
Datum

Datum

För kommun

För Region Östergötland

Underskrift

Underskrift
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Bilaga
Förklaring av vissa begrepp
Begrepp:
Hem för vård eller boende(HVB) – avses ett hem inom som tar emot enskilda för vård eller
behandling i förening med ett boende. Verksamheten bedrivs yrkesmässigt.
Familjehem – ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande
vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.
Jourhem – ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård och fostran.
Placering enligt socialtjänstlagen (SoL) – vårdnadshavare samtycker till placering. Samtycke ska
inhämtas i frågor som rör barnet.
Placering enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) – tvångslag. Samtycke
behöver inte inhämtas, men ska eftersträvas, i frågor som rör barnet.
Särskilda ungdomshem – för vård av barn och unga som behöver stå under särskild tillsyn (3§ LVU).
Drivs av Statens institutionsstyrelse (SIS) och är en form av HVB. Det är endast i dessa
ungdomshems om barn och unga kan hållas kvar med tvång.
Begrepp för ursprunglig och mottagande kommun/landsting:
Socialtjänst

Hälso- och sjukvård

Barnets ursprungliga
kommun eller landsting

Placeringskommun (den kommun vars
socialtjänst har tagit beslut om placering)

Hemlandsting

Mottagande kommun eller
landsting

Vistelsekommun

Vårdlandsting
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Kommunstyrelsen

Rekommendation om gemensam finansiering av
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter för
Finspångs kommun
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat att
rekommendera kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen avser
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning
och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 miljoner kronor,
vilket innebär cirka 1,95 kronor per invånare i kommunen. Finansieringen gäller
för fyra år (2020 - 2023). Kostnaden fördelas per kommun utifrån
beräkningsmodellen för SKL:s medlemsavgift, och avsikten är att finansiering
och organisering permanentas, där både kommunerna och staten bidrar
långsiktigt. För Finspång innebär det en kostnad på ca 40 000 kronor/år.
För att tjänsten ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL, behöver
merparten av kommunerna anta rekommendationen. SKL har beslutat att stödja
medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje
möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter.
De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för
SKL:s ordinarie medlemsavgift, utan SKL har stöttat kommunerna i denna
utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig
gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga
utvecklingsmedel. Efter år 2016 är dessa överenskommelser avslutade.
Förslaget som SKL har tagit fram, i dialog med företrädare för medlemmarna,
omfattar en samlad gemensamt kommunal finansiering och medverkan i ledning
och styrning av:
-

-

De kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal
hälso- och sjukvård inom främst äldreomsorg, och om juridiska
hinder undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för
socialtjänstens verksamheter.
Stöd för uppföljning och analys genom till exempel
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler
för uppföljning av kvalitet och resultat.
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Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Några av de kvalitetssystem som år 2018 finansieras av stat och regioner och
som omfattas av förslaget är: senior alert, svenska palliativregistret, BPSDregistret, SveDem och rikssår. Finspångs kommun använder flera av dessa, vilket
talar för att kommunen bör ställa sig positiva till SKL:s förslag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Anta rekommendationen från SKL att gemensamt, till SKL, finansiera
viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning (kvalitetsregister och brukarundersökningar m.m.) och
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär
ca 1,95 kr/invånare/år i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år
(2020-2023).
2. Finansiering sker inom berörda sektorers budgetram.

220

Rita Jönsson

2019-04-26
Dnr KS.2019.0467

1 (1)

Kommunstyrelsen

Äskande av medel ur Finspångs kommuns
utvecklingsmedel
Sammanfattning
Bergska gymnasiet inför en global profil på samhällsprogrammet från
höstterminen 2019.
Bergska gymnasiet vill knyta samman den globala profilen med att hos svenska
FN-förbundet ansöka om att få bli en certifierad FN-skola.
Ett samarbete med FN-förbundet skulle öppna upp ett flertal möjligheter för våra
elever och våra lärare.
Vi arbetar redan/vill arbeta i linje med de krav som finns på en FN-skola och vi
ser stora fördelar med att få ta del av det utbud som FN-skolorna erbjuds.
I vår region finns för närvarande endast en FN-skola och det är därför vår
bedömning att möjligheten att vara certifierad FN-skola skulle stärka Bergska
gymnasiets varumärke och konkurrensförmåga.
I linje med Finspångs kommuns arbete utifrån FN:s globala mål känns detta som
en naturlig utveckling och en möjlighet att tydliggöra det arbete som redan pågår
i vår kommun.
Att vara en certifierad FN-skola är förenat med en kostnad på 55 000 kr/år
För att kunna säkerställa ett långsiktigt arbete ansöker Bergska gymnasiet därför
om 165 000 kr, med årlig utbetalning på 55 000 kr, ur kommunens
utvecklingsfond, för att under en treårsperiod kunna möjliggöra att Bergska
gymnasiet kan vara en certifierad FN-skola
Utvecklings- och omställningspott
I utvecklings- och omställningspotten finns totalt 4950 tkr. Av dessa har 740 tkr
anvisats i tidigare beslut. De två ärenden som är under beredning uppgår till 440 tkr.
Kvar av avsatta medel innan dessa beslut är 4210 tkr.
Förslag till beslut
1. Att anvisa 55 000 kr för 2019, 55 000 kr för 2020 och 55 000 kr för 2021
ur kommunens utvecklingsmedel
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Kommunstyrelsen

Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 20192023 i Finspångs kommun
Sammanfattning
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som
har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har
uppföljningsansvar enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:


Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi
för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)



Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)



Språklag (2009:600)



Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk



Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §



Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt
förvaltningsområde



Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Förvaltningen har haft samråd om handlingsplan med de finska representanterna i
samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt
förvaltningsområde i Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt
verktyg i det dagliga arbetet med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka
sverigefinnarnas ställning. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål,
riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa mål.
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Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i
samband med årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i
Stockholm. Som stöd för uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen
används bland annat de verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis
medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har Tiina Mauritzell
valt att arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär
att planen omfattar riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som
omfattas av ”Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
Planen behandlar följande områden:

äldreomsorg

förskola
modersmål


kultur och fritid

språkrevitalisering
personalutveckling och utbildning


information

myndighetsutövning.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019–2023 i
Finspångs kommun.
Kommunstyrelsekontoret
Johan Malmberg
T.f. kommundirektör
Maria Samson
Kommunikations- och
digitaliseringschef
Bilaga
1. Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska
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22
23
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kommun
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Inledning
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde
Denna handlingsplan upprättas i enlighet med lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk där det står i 2 kap 5 b § att ”Kommuner och landsting ska anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits
enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar
enligt 20 §”.
Som underlag till handlingsplan har bland annat följande material använts:
•

Regeringens proposition Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de
nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158)

•

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•
•

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)

•

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

•

Slutrapport kartläggning av behov av finsktalande personal inom äldre-omsorgen –
antagen av Kommunstyrelsen 2014-01-13 6 §

•

Åtgärdsplan per 2014-09-01- Äldreomsorg i Finspång som finskt förvaltningsområde

•

Finspångs kommuns kartläggning om behovet inom arbetsområdet finskt
förvaltningsområde.

Språklag (2009:600)

Tjänstepersonen Tiina Mauritzell har haft samråd om handlingsplan med de finska
representanterna i samrådsgruppen för finskt förvaltningsrådet samt med tjänstepersoner från
sektorsledning samt berörda chefer inom främst inom förskola och äldreomsorg.
Handlingsplanen ska ange inriktning för att utveckla arbetet med finskt förvaltningsområde i
Finspångs kommun. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg i det dagliga arbetet
med att skydda de lagliga rättigheterna och att stärka sverigefinnarnas ställning.
Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål, delmål, riktlinjer och åtgärder för att uppnå dessa
mål.
Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i samband med
årsredovisningen till uppföljningsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm. Som stöd för
uppföljningen, utvärderingen och behovsanalysen används bland annat de verktyg kommunen
har i dag i form av exempelvis medarbetarenkäten, brukarenkät och den årliga kartläggningen.
I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har Tiina Mauritzell valt att
arbeta utifrån en vid definition av finskt förvaltningsområde. Detta innebär att planen omfattar
riktlinjer och utvecklingsområden för alla de delområden som omfattas av ”Lagen (SFS
2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk”.
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Planen behandlar följande områden:
•
äldreomsorg
•
förskola
•
modersmål
•
kultur och fritid
•
språkrevitalisering
•
personalutveckling och utbildning
•
information
•
myndighetsutövning.

Definition av begrepp som återkommer i planen
Sverigefinne används för finsktalande personer bosatta i Sverige. Finlandssvenskar används
för svensktalande personer som är bosatta i Finland. Finlandssvenskar vill använda
benämningen finlandssvensk även om de har flyttat till Sverige och känner sig i regel inte
inkluderad i gruppen sverigefinnar.

Bakgrund
Målsättningar för Finspångs kommun
Utgångspunkten i arbetet med kommunens handlingsplan för finskt förvaltningsområde är de
nationella riktlinjerna för minoritetspolitiska mål inkluderat de riktlinjer som föreslås i
proportionen En stärkt minoritetspolitik 1 samt ”Slutrapport kartläggning av behov av
finsktalande personal inom äldreomsorgen – antagen av Kommunstyrelsen
2014-01-13 6 §.

Rätten att använda finska vid kontakt med
förvaltningsmyndigheter
Enskilda har rätt att använda finska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en
förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller
med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part
eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Svar på samma språk
Om den enskilde använder finska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt
svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få
en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska. Myndigheten ska
även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk.

Verka för tillgång av språkkunnig personal
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.

1

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)
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Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök
av enskilda som talar finska samt ha särskilda telefontider.

Förskola på finska
Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på
finska.

Äldreomsorg på finska
Att erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska.

Äldreomsorg på andra nationella minoritetsspråk
Finspångs kommun som finskt förvaltningsområde ska inom för äldreomsorgen även erbjuda
service av personal som behärskar jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper 2.

Kulturell identitet
Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds beakta de äldres behov av att
upprätthålla sin kulturella identitet.

Information vid ansökan om bistånd
Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om
möjligheterna till sådan service och omvårdnad på finska och om tillgång på personal finns
även på jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska.

En stärkt minoritetspolitik från 1 januari 2019
År 2018 presenterade regeringen en ytterligare ny minoritetspolitisk strategi i propositionen En
stärkt minoritetspolitik 3 som syftar till att stärka det grundläggande skyddet för de nationella
minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Det stärkta grundläggande skyddet enligt minoritetslagen
avser:
• Alla kommuner och landsting är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
• Det ska tydliggöras att skyldigheten att informera de nationella minoriteterna om deras
rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen är ovillkorlig för kommuner och landsting
och statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella
minoriteterna eller minoritetsspråken.
• Rätten att använda sig av sitt minoritetsspråk vid skriftliga kontakter med vissa
myndigheter ska även omfatta meänkieli.

2
3

En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) 18 a §
Ibid
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• Diskrimineringsombudsmannen ska tas upp bland de myndigheter som enskilda alltid har
rätt att kontakta skriftligen på finska, meänkieli eller samiska, liksom Arbetsförmedlingen i
ärenden där den enskilde är part.

Förbättrade möjligheterna till förskoleundervisning på
finska, meänkieli och samiska inom förvaltningsområdena
genom:
• Regleringen om rätt till förskola på minoritetsspråken förs över till skollagen.
• En kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskola eller annan
pedagogisk verksamhet där hela eller en väsentlig del bedrivs på språken.
• För att synliggöra efterfrågan ska kommunerna tillfråga alla vårdnadshavare som ansöker
om förskola eller annan pedagogisk verksamhet om de önskar sådan plats på
minoritetsspråken.

En stärkt rätt till äldreomsorg på minoritetsspråken avser:
• Rätten till äldreomsorg på finska, samiska respektive meänkieli ska gälla hela eller en
väsentlig del av verksamheten, istället för hela eller delar av verksamheten som gäller idag.
För kommuner utanför förvaltningsområden gäller detsamma om kommunen har tillgång
till personal som är kunnig i språket.
• Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk utanför förvaltningsområde utsträcks till romani
chib och jiddisch.
• Kommunerna ska inom ramen för äldreomsorgen på minoritetsspråket beakta de äldres
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet, något som många gånger kan ha minst lika
stor betydelse som språket.
• Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd om möjligheten till äldreomsorg på
minoritetsspråk.

Ytterligare förändringar:
• En bestämmelse som tydliggör vad samråd enligt lagen innebär.
• En bestämmelse som anger att förvaltningsmyndigheter särskilt ska främja barns och ungas
möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem.
• En bestämmelse som anger att det ska krävas synnerliga skäl för utträde ur
förvaltningsområde.
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Sveriges internationella ansvar
Riksdagen antog i december 1999 förslagen i propositionen Nationella minoriteter i Sverige 4
därefter ratificerade regeringen i februari 2000 Ramkonventionen 5 och Minoritetsspråkskonventionen 6. Som ett led i detta arbete infördes år 2000 Lagen om rätt att använda finska
och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar 7.

Ramkonventionen
Staterna som tillträtt Ramkonventionen åtar sig vidare att erkänna att den som tillhör en
nationell minoritet har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och
offentligt såväl muntligt som skriftligt. I samband med ratificeringen angavs även att de
nationella minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Minoritetsspråkskonventionen
Syftet med Minoritetsspråkskonventionen är kulturellt betingat. Den bidrar till att bevara och
utveckla Europas mångkulturella arv och flerspråkighet inom landsgränserna. Staterna anser
att värnandet om historiska landsdels- och minoritetsspråk bidrar till att upprätthålla och
utveckla Europas kulturella rikedomar och traditioner. Varje stat väljer vilka nationella
minoritetsspråk som ska skyddas under konventionen och nivån på detta skydd.

Den svenska minoritetspolitiken
Syftet med den svenska minoritetspolitiken är bland annat att ge skydd för de nationella
minoriteterna, stärka deras möjligheter till inflytande och stödja minoritetsspråken så att de
hålls levande. Sveriges nationella minoriteter är som tidigare nämnts judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Samerna har dessutom en särställning i egenskap av
ursprungsbefolkning i Sverige.
Våra nationella minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, finska, samiska, meänkieli samt
varieteter (dialekter) av språken. Samiska, finska och meänkieli omfattas också genom sin
historiskt sett starka geografiska tillhörighet av särskilda regionala åtgärder
(förvaltningsområden), medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i
Sverige.

4

Nationella minoriteter i Sverige (Prop. 1999/99:143)
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2).
6
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
7
Lagen om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar (SFS 1999:1176).
5
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Det allmännas skyldigheter
I regeringsformen 8 finns en programförklaring för samhällets verksamhet vad gäller
nationella minoriteter. Lagstiftningen fastslår bland annat det allmännas skyldigheter:
•
•
•

att främja språk och kultur
att ge inflytande och delaktighet
att motverka diskriminering och utsatthet
att ge möjligheter till omsorg, utbildning och egen organisering.

Vid tillämpningen av all relevant lagstiftning ska det allmännas skyldigheter genom
minoritetslagen beaktas.

Regeringens minoritetspolitiska mål
År 2009 presenterade regeringen en ny minoritetspolitisk strategi 9. Regeringens övergripande
inriktning i minoritetspolitiken är bland annat att
• förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter genom en ny
lag 10 som gäller i hela landet
• säkerhetsställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention 11 och
minoritetsspråkskonventionen 12 samt uppföljning
• stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande
• motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna
• främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.

Övergripande lagar som styr verksamheten
De nationella minoriteternas rättigheter genomförs i svensk rätt i huvudsak genom lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen), bestämmelser i språklagen,
skollagen och socialtjänstlagen. Men även annan lagstiftning är relevant, som diskrimineringslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Språklagen, SFS 2009:600
I språklagen finns bestämmelser om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken och
det svenska teckenspråket. Den syftar bland annat till att värna om svenskan och den språkliga
mångfalden i Sverige samt den enskildes tillgång till språk. Språklagen anger att svenska är
huvudspråk i Sverige och att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib och samiska. Lagen säger också att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

8

1 kap. 2 § i regeringsformen
Propositionen Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (Prop.
2008/09:158).
10
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
11
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2).
12
Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
9
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Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
Lagen om minoriteter och minoritetsspråk innehåller bland annat bestämmelser om nationella
minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa
skyldigheter inom förskoleverksamhet, äldreomsorg och skola. Lagen innehåller också
bestämmelser om uppföljning och tillämpningen av lagen.
Minoritetslagens allmänna bestämmelser eller grundskyddet gäller i hela landet och omfattar
samtliga fem nationella minoriteter. §3–5 gäller för samtliga nationella minoriteter. För
förvaltningskommuner såsom Finspångs kommun finns också särskilda regler i §6–18c.
Allmänna bestämmelser
Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och
det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det
egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor
som berör dem och så långt möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Samråd ska
ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens
beslutsfattande.
Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar.
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Skollagen (2010:800)
Från 1 januari 2019 införs ändringar i skollagen dels att 25 kap. 1 § ska ha ändrad lydelse,
dels införandet av två nya paragrafer, 8 kap. 12a § och 25 kap. 5a §.
8 kap. Förskola på nationella minoritetsspråk
12a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det,
plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de önskar plats i
sådan förskola som avses i första stycket.
25 kap.
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
– pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (2 §),
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–
–
–
–
–
–

öppen förskola (3 §),
öppen fritidsverksamhet (4 §),
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 §),
annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk (5a §),
övergripande krav på verksamheten (6–9 §§), och
bidrag (10–16 §§).

Annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk
5a § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller sådan verksamhet som avses i
2 eller 5 § ska sträva efter att erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i sådan
verksamhet där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Om kommunen erbjuder verksamhet enligt 2 eller 5 § ska vårdnadshavare som ansöker om
sådan verksamhet tillfrågas om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli
respektive samiska.
Om en kommun som ingår i ett förvaltningsområde anordnar öppen förskola enligt 3 § ska
kommunen, om det finns sådan efterfrågan, sträva efter att erbjuda hela eller en väsentlig del
av verksamheten på finska, meänkieli respektive samiska.

Socialtjänstlagen (2001:453)
Ändring i socialtjänstlagen ska ha följande lydelse.
5 kap. 6 § Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen
för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet
på detta område.
Kommunen ska planera sina insatser för de äldre. I planeringen ska kommunen samverka med
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer.
Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor.

Diskrimineringslagen (2008:567)
1 kap. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja
lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
”Aktörer inom hälso- och sjukvården bör ha grundläggande kunskap om de nationella
minoriteterna och minoritetsspråken för att kunna möta dessa i enlighet med gällande
bestämmelser”.

236

13

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 13 och patientlagen 14 är målet med hälso- och sjukvården en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det sistnämnda innebär att
möjligheterna att få del av hälso- och sjukvårdens tjänster ska vara lika för alla, oavsett var de
bor i landet, och inte får påverkas av förhållanden såsom ålder, kön, förmåga att ta initiativ,
utbildning, betalningsförmåga, nationalitet eller kulturella olikheter. I hälso- och
sjukvårdslagen anges även att det där det bedrivs hälso- och sjukvård ska finnas den personal,
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna bedrivas 15.
I patientlagen finns också en bestämmelse 16 om att information som lämnas till patienten ska
anpassas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra
individuella förutsättningar.

Brister och möjligheter
Europarådets granskning av den förda svenska minoritetspolitiken under åren 1999 till 2009
pekade på stora behov av förbättringar inom en rad områden samt att det krävdes ytterligare
åtgärder.
Utifrån dessa erfarenheter presenterade regeringen i mars 2009 en ny minoritetspolitisk
strategi och i juni 2009 antog riksdagen förslagen i propositionen Från erkännande till
egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna 17.
Av propositionen framgick det att Sverige inte i tillräckligt hög grad har levt upp till sina
folkrättsliga minoritetsåtaganden. I ett historiskt perspektiv har minoriteterna förtryckts och
osynliggjorts. Regeringens slutsats var därför att det behövdes ett medvetet arbete för att
integrera ett minoritetsinriktat tankesätt i kommuners och myndigheters arbete med
minoriteterna. Regeringen skriver vidare att utvecklingen av minoritetspolitiken är en
fortlöpande process där insatserna för att stärka och skydda de nationella minoriteterna ska
ingå som en naturlig del i samhällets åtaganden gentemot medborgarna.
För att säkerställa en bättre efterlevnad antog riksdagen propositionen och i januari 2010
trädde ikraft Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 18, som ersatte de tidigare
minoritetsspråklagarna.
Under 2017 påbörjades utredningar 19 för att förstärka minoritetspolitiken med namnet, vilket
resulterade i propositionen En stärkt minoritetspolitik 20, de föreslagna lagändringarna träder
ikraft 1 januari 2019.

Regeringens bedömning
Det återstår arbete inom minoritetspolitiken för att efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter ska kunna säkerställas.

13

3 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
1 kap. 6 § Patientlagen (2014:821)
15
5 kap. 2 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
16
3 kap. 6§ Patientlagen (2014:821)
17
Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna (Prop. 2008/09:158).
18
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
19
Nästa Steg – en stärkt minoritetspolitik SOU2017:60 samt Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt
minoritetspolitik SOU 2017:88
20
En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199)
14
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Trots framstegen återstår mycket arbete inom många olika delar av minoritetspolitiken för att
måluppfyllelsen ska kunna förbättras. Såsom anförs i propositionen En stärkt
minoritetspolitik21 ska de nationella minoriteternas rättigheter säkerställas och därigenom
bidra till full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. All
tillgänglig uppföljning och utvärdering visar att så inte är fallet i nuläget. Regeringen gör
därför bedömningen att det återstår betydande arbete för att säkerställa full efterlevnad av de
nationella minoriteternas rättigheter. Det är nödvändigt med ett helhetsgrepp om
minoritetspolitiken.
Detta bör bestå av tre övergripande beståndsdelar:
1. ramverk,
2. samordning, utveckling och uppföljning,
3. åtgärder.
Ett kontinuerligt utvecklingsarbete bör bedrivas för att löpande justera genomförandet av
minoritetspolitiken.

Finskt förvaltningsområde
Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde har ett förstärkt ansvar att skydda och främja
de nationella minoritetsspråken har införts i Sverige 22. Per den 1 februari 2019 ingår 85
kommuner och 15 landsting/regioner i förvaltningsområdena för samiska, finska och
meänkieli, varav 66 kommuner och 14 landsting/regioner ingår i förvaltningsområde för
finska.

Skyldigheter för Finspångs kommun – en sammanfattning
Finspångskommun har som finskt förvaltningsområde en rad skyldigheter:
• Främja och skydda det finska språket.
• Främja sverigefinnarnas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur.
• Anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål och riktlinjer
som har antagits ska på begäran lämnas till Länsstyrelsen i Stockholm som har
uppföljningsansvaret.
• Erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska. Efterfrågan ska
tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i förskola på
minoritetsspråket.
• Erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar finska.
• Rätten till äldreomsorg på finska ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet.
• Informera vid biståndshandläggning om möjligheten att få den service och omvårdnad som
erbjuds inom ramen för äldreomsorg på finska.
• Verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli,
romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor.
• Kunskapshöjande insatser om sverigefinnar inom de kommunala förvaltningarna.
• Erbjuda den som begär det, möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen även av personal som behärskar
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal
21
22

Ibid
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
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med sådana språkkunskaper.

Lägesbeskrivning för Finspångs kommun
Finspångs kommun blev del i förvaltningsområdet för finska, vardagligt kallat finskt
förvaltningsområde den 1 februari 2013. Därmed är kommunen skyldig att leva upp till den
stärkta minoritetspolitiska lagstiftningen. Samtidigt är det av stort värde för kommunen att
främja och utveckla den finska kulturen eftersom den utgör en stor tillgång som berikar
Finspångs kommun, historiskt men även i dagsläget och i framtiden. Finspångs kommun har
haft en levande finsk kultur så långt vi kan blicka tillbaka i tiden, första omnämnandet om
sverigefinnar i Finspång finns år 1621. Finspångs kommun har sedan 5 augusti 2013 haft en
finsk kommunikatör anställd på 50 procent, hon har ansvar för utveckling av arbetet med
finskt förvaltningsområde.
I Finspång finns första noteringen om en finsk invånare år 1621. Gården Kattala lär vara en av
de tidigaste finngårdarna som dessutom är fortfarande bevarad i Finspång.
Antalet finländare i Finspångskommun beräknas enligt SCB till 2 263 personer per den 31
december 2017 (ca 10,5 % av det totala).
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Statsbidraget
Finspångskommun får statsbidrag för att täcka merkostnader som tillkommer för kommunen
som finskt förvaltningsarbete. Enligt Förordningen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 23, kan kommunen använda statsbidraget till bland annat:
• dialog och samråd med sverigefinnar
• kartläggning
23

Förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299)
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•
•
•
•
•
•
•

organisationsöversyn och förändringar
kultur- och språkinsatser
initiala mobiliseringsinsatser, till exempel inköp av litteratur och pedagogiskt material
informationsinsatser och översättningar
synliggörande av sverigefinnarnas kultur och språk
del av personalkostnader
handlingsplan.

Språksituationen
Finskan historiskt
Finska är ett finsk-ugriskt språk som talas i Finland, Norge och Sverige. Finska tillhör samma
stam som till exempel samiska men de närmast besläktade språken är karelskan och estniskan.
Finskan har använts i Sverige så länge som Sverige funnits,
Många finnar som flyttade till Sverige under 1500–1600-talen genomgick språkbyten men de
så kallade svedjefinnarna i Finnskogarna höll sig till sin grupp och lyckades länge, ändå in på
1960-talet, bevara språket eller vara tvåspråkiga.

Finskan idag
Sverigefinnar utgör den största nationella minoriteten i Sverige och antalet svenskar med
finskt påbrå ökar också enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). 719 000 personer,
det vill säga cirka 7,2 procent av den svenska befolkningen har minst en förälder som är född
i Finland eller har en far- eller morförälder som är det, per sista december 2016. Men de som
är finsktalande är endast 200 000–250 000. En förklaring till finskans utsatthet är
majoritetsspråkets dominans och samhällets status.
Det vanligaste scenariot i det finska området är att nuvarande föräldragenerationen har tappat
språket, men att många äldre fortfarande pratar finska. Behovet av insatser för att revitalisera
det finska språket bedöms vara akut och nödvändigt, för en fortsatt överlevnad.
Lagstiftningen ökar minoriteters rättigheter generellt samtidigt som aktiva revitaliseringsåtgärder vidtas, till exempel genom olika finska språkprojekt.

Arbetet med finskt förvaltningsområde i
Finspång
Finspångs kommun har sedan augusti 2013 en anställd med 50 procentig tjänst, med uppgift
att ansvara för arbetet med finskt förvaltningsområde.
Arbetsuppgifter är varierande och består är bland annat av följande:
• Ansvara för genomförande av samrådsgruppsmötena, cirka 4–6 stycken per år.
• Planera och genomföra informationsinsatser för anställda inom Finspångs kommun.
• Planera och genomföra informationsinsatser för medborgare i Finspångs kommun.
• Sköta det löpande administrativa arbetet.
• Samordna det minoritetspolitiska arbetet enligt lagar och propositioner.
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•
•
•
•
•
•

Planera språkrevitalisering i finska språket för kommunens sverigefinska befolkningen.
Kontakter när det gäller andra aktörer inom minoritetspolitiken.
Ansvara och genomföra en årlig behovskartläggning.
Ansvara och genomföra rapportering till Länsstyrelsen i Stockholm.
Ha budgetansvar.
I samarbete med sektor utbildning planera och genomföra årligen ett seminarium om
nationelle minoritet för skolelever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årkurs 1.

Långsiktiga- och delmål för arbetet

• Den finska kulturen och det finska språket ska synliggöras och utgöra en levande och aktiv
del av Finspångs kommun.
• Förutsättningar för att kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska ska
skapas.
• Möjlighet att kunna erbjuda förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska ska
utredas.

Övergripande riktlinjer och åtgärder för arbetet
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Årligen upprätta en kartläggning om behovet av finskspråkig äldreomsorg, förskola, kultur
samt språkrevitalisering och låta den ligga till grund för fortlöpande revidering. Skapa en
lägesbeskrivning för alla kommuninvånare.
Ta hänsyn till de finskspråkiga och deras behov när man planerar och förverkligar service,
främst inom äldreomsorg, förskola och kultur men även inom andra samhällsservice.
Verka för att tillgång av vård på finska inom äldreomsorg ska motsvara efterfrågan.
Verka för att tillgång av verksamhet på finska inom förskola ska motsvara efterfrågan.
Verka för att tillgång av modersmålsundervisning i finska ska motsvara efterfrågan.
Ta hänsyn till kunskaper i finska vid nyrekryteringar, kunskaper i finska ska anges som en
merit i platsannonser.
All personal inom kommunens förvaltningar bör hålla sig informerade om nationella
minoriteternas rättigheter samt kommunens skyldigheter. Anordna informationsmöte för
kommunens olika verksamheter, barnomsorg och äldreomsorg.
Alla sverigefinnar i kommunen ska informeras om deras rättigheter samt kommunens
skyldigheter enligt Minoritetslagen. Anordna informationsmöten för medborgarna.
Synliggöra och utveckla den finska kulturen i Finspång.

Lägesbeskrivning och åtgärder för varje
verksamhetsområde
För varje delområde redovisas vad lagen föreskriver, långsiktiga och delmål samt
åtgärder/riktlinjer för det fortsatta arbetet inom respektive verksamhetsområde.
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Information och synliggörande gällande sverigefinnarna
Förvaltningsmyndigheter 24 ska när det behövs på ett lämpligt sätt informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter enligt den nya lagen.
Kommunen ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla
sin kultur i Sverige 25.

Situation i Finspångs kommun
Information om de nationella minoriteternas rättigheter ha informerats om upprepat antal
gånger dels via annonser i lokala tidningar, via kommunens webbplats, mässan Finns i
Finspång samt via besök på olika träffpunkter för kommunens sverigefinnar
Långsiktiga- och delmål gällande information och synliggörande
Den finska kulturen och språket ska vara närvarande inom kommunen. Sverigefinnarnas
nutida och historiska närvaro samt deras språk och kultur behöver synliggöras i Finspångs
kommun, som en del av vårt svenska kulturarv.
Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande information samt
synliggörande
• Synliggöra med finska flaggan på Finlands självständighetsdag den 6 december och den
sverigefinska flaggan på Sverigefinnarnas dag den 24 februari.
• Köpa in litteratur till äldreomsorg i kommunen.
• Information på Finspångs kommuns webbplats om finskt förvaltningsområde.
• Intern information inom kommunförvaltningen och den politiska organisationen om
sverigefinnarnas rättigheter ska ske fortlöpande.
• Intern och extern information om kommunens fortlöpande arbete med minoritetspolitiken.
• Samarbeta i nätverk med Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och andra
förvaltnings kommuner i länet och övriga Sverige.
• Anordna temadagar och seminarium om nationella minoriteter för elever och personal
inom grundskolans samt gymnasieskolan elever vartannat år.

24
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Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 3 §
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Samråd
Förvaltningsmyndigheter ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor 26.

Samråd genom en strukturerad dialog
I enlighet med den stärkta minoritetspolitiken 27 ska möjligheter till inflytande och delaktighet
förbättras, bland annat genom ändrade bestämmelser om samråd.
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att
kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. I propositionen 28
uttalar regeringen tydligare de principer som gäller för de nationella minoriteternas
möjligheter till inflytande och delaktighet. Det uttalas bland annat att möjligheterna ska vara
reella, att synpunkter ska beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda
omfattas av rätten till inflytande och delaktighet. Mot denna bakgrund är det särskilt relevant
att ta ytterligare steg vad gäller förutsättningarna för såväl de nationella minoriteterna som det
allmänna att svara upp mot dessa principer.

Samråd i Finspångs kommun
Samråd sker idag med representanter från Finspångs Finska-förening, Pensionärsföreningen
Aura samt finskspråkiga anställd inom äldreomsorg. Åldern för representanterna är
cirka 40–73 år. Målet ska vara att samrådsgruppen ska vara representativ avseende både kön
och ålder.
Finska föreningar
Inom Finspångskommun finns för närvarande två finska föreningar, Finspångs Finskaförening samt Pensionärsförening Aura.
Finspångs Finska-förening
Finspångs Finska-förening bildades 1960 och har för närvarande cirka 120 medlemmar,
med åldersfördelning 3–97 år. Föreningen äger sina egna lokaler på Vallonvägen 20 i
Finspång. Finska-föreningen arbetar med kulturella frågor och upprätthåller finländsk folklore
med folkdans, historia och humor. De har flera gånger i veckan social samvaro på finska med
olika aktiviteter, till exempel frågesporter, hjärngympa, balansträning och kortspel. Resor
arrangeras till olika kurser och kryssningar samt till Finnkampen. Pensionärerna gör varje år
en vårutflykt till vilken även Aura-medlemmarna är välkomna.
Pensionärsföreningen Aura
Pensionärsförening Aura är en förening som bildades 1994 av medlemmar ur Finspångs
Finska-förening, som ville bilda en förening enbart för pensionärer. Vissa av föreningens 26
medlemmarna har fortfarande medlemskap även i Finspångs Finska-förening, det vill säga
dubbelt medlemskap. Aura har ingen egen föreningslokal, utan hyr lokal en dag i veckan för
deras möten. Föreningen anordnar medlemsresor, bingo och andra föreningsaktiviteter.

26

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 5§
Propositionen En stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199 s. 40–46)
28
Ibid.
27
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Långsiktiga- och delmål för samverkan mellan
sverigefinnar och kommunen
Den som tillhör en minoritetsgrupp ska känna sig väl bemött och respekterad vid kontakter
med kommunen. Nationella minoriteterna ska få inflytande i frågor som berör dem och
samråd ska förekomma i samband med frågor som berör minoriteterna. Kommunen stärks
med ökad kunskap om den finska kulturen och vår gemensamma historia.

Övergripande riktlinjer och åtgärder för samverkan mellan
sverigefinnar och kommunen
• Lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att skapa
bredare åldersdemokrati. Det är viktigt att få höra även de yngre sverigefinnars önskan och
behov.
• Verka så att samrådsgruppen är representativ avseende både kön och ålder.
• Skapa strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år varav en med
kommunens politiker och chefer på plats. Närvaro på dessa möten ska prioriteras.
• Ha en gång per år ett öppet informationsmöte. Under mötet närvaran kommunens politiker
och berörda chefer. Närvaro på dessa möten ska prioriteras.

Samrådsmötens uppgift är att





bistå vid revidering av handlingsplan
ha förslagsrätt
bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt förvaltningsområde
ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser avsatta för
minoritetspolitiska åtgärder
 verka för att informationen som de har fått under samråd sprids till deras medlemmar.

Kartläggning
Europarådet har i sin granskning av svensk minoritetspolitik påpekat att bristande statistik om
Sveriges nationella minoriteter gör det svårare att följa upp Sveriges åtaganden i
Ramkonventionen och Minoritetspråkkonventionen.
Svenska myndigheter registrerar inte av integritetsskäl befolkningen utifrån etnisk tillhörighet
och därför finns ingen officiell statistik över hur många som identifierar sig som nationell
minoritet. Att införa en sådan registrering är heller inte aktuellt men för att kunna
implementera minoritetsspråkslagen behöver kommunen ha kunskap om minoritetssituationen
i området. Därför är kartläggning för förvaltningskommunerna ett krav. Enligt Förordningen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299) ska varje kommun
tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga behov som finns och åtgärder till stöd
för språken.
Kartläggningen ska ske i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen syftar
till att skydda människors personliga integritet och att denna inte kränks när personuppgifter
behandlas.

244

21

Kartläggning i Finspångs kommun
I Finspångs kommun har kartläggning skett inom olika områden vid olika tillfällen.
Kartläggning av barn med rötter i Finland inom förskolan skedde 2013. Där utgick man
enbart av namnet eller vetskap om att någon av eller bägge föräldrar hade finskt ursprung.
Kartläggning av intresset för äldreomsorg på finska skedde hösten 2013 via direktinriktat brev
till personer födda i Finland i åldern 69+. Via annonsering på Intranäten samt av Tiina
Mauritzell utförda personliga besök inom äldreomsorgen, har kartläggning av finskspråkig
personal skett under 2013-2014.
Sedan 2016 har kommunen utfört kartläggningen via en webbenkät. Kartläggningen har täckt
hela området för arbetet med finskt förvaltningsområde. Det har även varit möjligt att få den i
pappersvariant. Kartläggningen har skett årligen med en svarsperiod från ungefär mitten av
november till sista februari efterföljande år.
Enkäten täcker upp områdena:
 förskola och skola
 äldreomsorg
 frivilligverksamhet
 kultur
 språkrevitalisering
 personal med språkkompetens i finska.

Långsiktiga- och delmål rörande kartläggning
Kommunen ska fortsatt arbeta för att ha ett fungerande system för kartläggning av
minoriteterna språkkunskaper samt deras behov. När en kartläggning genomförs bör man vara
tydlig med syftet. I det aktuella fallet är det viktigt att förmedla att kartläggningen sker för att
värna om minoriteternas språk och kultur och att minoriteternas egna erfarenheter är av stort
värde. Det är samtidigt lika viktigt att tydliggöra att det är frivilligt att delta.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande kartläggning

•
•
•
•
•

Minoriteternas behov och önskemål ska klargöras.
Kartlägga vilka språkkunskaper som kommunens anställda har.
Kartlägga behovet av språkrevitalisering.
Kartlägga behovet av finskspråkig verksamhet inom barn- och äldreomsorg.
Kartläggning ska ske i första hand via webbenkät, men kan lämnas i pappersvariant vid
förfrågan.

Rätten att tala finska med myndighet
Den enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen
i ärenden där den enskilde är part eller ställföreträdande part 29. Om den enskilde använder
finska i ett sådant ärende är myndigheten skyldig att ge ett muntligt svar på samma språk.
Enskilda har rätt att få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering på finska.
Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med språkkunskaper.
Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök
av enskilda för samisktalande samt särskilda telefontider.

29

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 8-12§
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Det räcker inte att myndigheten har personal med språkkunskaper, personalen ska också ha
den kunskap som krävs för att handlägga de ärenden som kommer in 30.
För att kommunen ska kunna bemöta minoritetsspråkiga medborgare på bästa möjliga sätt
krävs struktur, rutiner oh tydlig information. Frågor som kommer via telefon, e-post och
personliga besök behöver samordnas så att ingen faller mellan stolarna. I receptionen och
växeln behövs beredskap att svara på eller vidarebefordra frågor på minoritetsspråk antingen
genom direkt koppla till lämplig person eller genom att hänvisa till en besöks- eller
telefontid 31.

Situationen i Finspångs kommun
I Finspångs kommun finns ingen uttalad rutin eller strategi för hur den nationella minoriteten
sverigefinnar skulle kunna utöva sin rätt att använda finska vid sina myndighetskontakter. I
växeln och receptionen finns ingen person som talar finska. Det finns inte heller några rutiner
hur dessa eventuella samtal ska hanteras. Några telefontider till myndigheter när minoriteten
skulle kunna prata finska finns inte.

Långsiktiga- och delmål rörande rätten att tala finska med
myndigheter
Finspångs kommun ska vara förberedd inför att muntligen eller skriftligen svara på
minoritetsspråken. Upprätta fungerande rutiner för att tillgodoses sverigefinnarnas rätt att
använda finska i kontakt med myndigheter.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande rätten att tala
finska med myndigheter
• Ta hänsyn till kunskaper i finska vid nyrekryteringar och att kunskaper i finska anges som
en merit i platsannonser.
• Bestämma tid, plats och telefontid för finskspråkig service. Därefter informera tydligt om
när, var och hur finskspråkig service ges.
• Utfärda rutiner och lättillgänglig information så att kommunväxeln och övrig personal vet
hur de ska behandla frågorna.
• Informera berörd personal om lagen 32.
• Kartlägga finsktalande personal inom kommunförvaltningen.

30

Ur Nationella minoriteters rättigheter. En handbok för kommuner, landsting och regioner, 2013, s 44.
Ibid., s 46.
32
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
31
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Äldreomsorg
De äldre är de starkaste språkbärarna och bärare av kultur samt värnare av traditioner. Det är
viktigt att de äldre som kan tala finska kan fortsätta att använda sitt språk. Det är även viktigt
av den anledningen att det språk som man senast har lärt sig kan försvinna med åldern, medan
däremot kunskaperna i modersmålet består och återkommer.
De äldres välbefinnande påverkas också i hög grad av omgivningen. Om den vardagliga
omgivningen inte förstår personen och dennes önskemål finns risk för isolering. Ett problem
värt att uppmärksamma är att barnen/barnbarnen kan ha tappat färdigheten till sina föräldrars
eller far-/morföräldrars språk. Då blir kommunikationen inte sådan att den kan säkerhetsställa
den äldres behov att yttra sig och bli förstådd till fullo.
Sverigefinnar har i förvaltningskommunerna rätt till service och omvårdnad inom ramen för
äldreomsorg helt eller väsentlig del på finska 33.
Socialtjänstlagen 34 har kompletterats så att den nu föreskriver att kommunen ska verka för att
det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller
samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.
Vad som utgör en väsentlig del av verksamheten måste avgöras utifrån en helhetsbedömning.
Bedömningen kan behöva göras på olika sätt beroende på omsorgens form och omfattning.
Antalet timmar som personal som behärskar språket finns tillgänglig måste ges stor betydelse.
Andra omständigheter av betydelse är nivån på personalens språkkunskaper samt strukturen
på och förutsägbarheten av språkets närvaro i de äldres vardag.
•
•
•
•

De äldre bör åtminstone ha möjlighet att tala med personal på sitt språk flera gånger
per vecka.
Personalens språkkunskaper bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt samtal
med den äldre.
Det bör också vara tydligt och förutsägbart för den äldre i vilka sammanhang och vid
vilka tillfällen det finns möjlighet att använda minoritetsspråket.
Även andra faktorer, som den sammansatta språkmiljön i omsorgen eller behovet av
kontinuitet och trygghet kan påverka bedömningen.

Endast en symbolisk närvaro av språket i verksamheten kan inte anses tillräckligt.

Situationen idag i Finspångs kommun
•
•
•
•

33
34

En finskspråkig del inom en svenskspråkig avdelning finns på Storängsgården. Där bor
idag 4–6 finsktalande äldre.
Planering för en helt finskspråkig avdelning på långsikt saknas beroendes på bristande
antal sökande och finsktalande personal.
Finskspråkig dagverksamhet drivs på Storängsgården en eftermiddag i veckan och besöks
av cirka 15 personer.
Äldrelots – som även tar emot samtal för beställning av Fixartjänst och
Frivilligverksamhet på finska – erbjuds under en timma per dag två dagar i veckan.
Utnyttjas inte i någon högre grad.

SFS 2009:724 18 §.
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap. 5 6§, Lag (2018:1369).
247

24

•

•
•
•

Beställning av färdtjänst på finska erbjuds under en timma två dagar i veckan. Har inte
använts under sedan starten för cirka två år sedan. Detta innebär ingen kostnad för
kommun, eftersom det är befintlig personal som kan ta samtalen vid sidan av sitt ordinarie
arbete.
Möjligheten att ansöka om bistånd på finska saknas. Samtal pågår med Inera om
möjligheten att få översätta de ansökningsblanketterna som de äger.
Beslut meddelas inte på finska idag och överklagningsprocessen kan inte ske på finska.
Via äldrelotsen har det skapats en möjlighet att under vissa tider på veckan få en muntlig
kontakt med kommun på finska.

Långsiktiga- och delmål rörande äldreomsorg
”Att omsorgstagaren alltid ska få sina insatser utförda av finsktalande personal vid sociala
insatser och myndighetskontakter, samt att de som önskar detta ska få så många av sina
insatser tillgodosedda på finska som möjligt.” 35.
I enlighet med rapporten ska följande gälla i Finspångs kommun:
• att en finskspråkig del inom en svenskspråkig avdelning skapas i Finspång inom kort
• att man planerar för en helt finskspråkig avdelning på långsikt
• att finskspråkig dagverksamhet helt eller delvis startar snarast möjligt
• att möjligheten att ansöka om bistånd skapas på finska. Att beslut meddelas och
överklagningsprocessen kan ske på finska. Samt att under vissa tider på veckan muntlig
kontakt kan ske på finska.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande äldreomsorg
•
•
•

•

•
•
•
•

35

Kartlägga årligen nuvarande och kommande behov inom vård- och äldreomsorgen.
Vid utredning om plats i särskilt boende eller hemtjänst ska information ges om rätten till
äldreomsorg inom ramen för minoritetslagstiftningen.
Finskspråkig personal ska finnas, såvida brukarbehovet finns, tillgänglig dagligen på
avdelningen med finskspråkig inriktning. Efterlevnad samt nyttjande av språklig
kompetens följs upp av projektgrupp löpande och presenteras skriftligen i en årlig
sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Enhetschef vid det aktuella boendet upprättar en plan för hur de äldre ska få del av finska
traditioner såsom språk, kultur och mathållning genom kommunens vård- och äldreomsorg.
Efterlevnad följs upp av projektgruppen löpande och presenteras skriftligen i en årlig
sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Enhetschefen ska aktivt arbeta för att de boende kan se finska TV-program och lyssna på
finska radioprogram eller liknande program.
Införskaffa finsk litteratur och tidningar till äldreboende där behov finns.
Planera för en helt finskspråkig avdelning på långsikt, så att det vid aktualitet finns en klart
uttalad handlingsplan att följa.
Skapa bättre struktur och rutiner för en finskspråkig frivillig organisation inom den redan
idag befintliga frivillighets organisation, så att de kan besöka de finsktalande äldre i
hemmen eller i boenden för sällskap och olika aktiviteter såsom högläsning, spel och
samtal.

Ur åtgärdsplan - Äldreomsorg i Finspång som finskt förvaltningsområde, 2014-09-01
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•
•

•

•
•

•

Årligen kartlägga om det finns sverigefinnar inom kommunen som vill vara agera inom
frivilligverksamheten åt äldre sverigefinnar.
Äldrelotsverksamheten på finska ska kvalitetssäkras. Vid telefontiden ska det finnas
personal som har goda kunskaper i finska språket och är väl insatt i uppdraget som
äldrelots. Personen ska finnas tillgänglig för telefon på bestämda tider i ett avgränsat
arbetsrum där samtal kan föras utan risk för att sekretess bryts. Äldrelotsen ska även
medverkar vid upprättande av genomförandeplaner samt uppföljningar och hembesök av
exempelvis hemsjukvård och biståndshandläggare. Efterlevnad följs upp av projektgruppen
löpande och presenteras skriftligen i en årlig sammanfattad utvärdering och
återrapportering per den 30 oktober.
Finskspråkig öppen dagverksamhet en eftermiddag i veckan, med möjlighet att öka antalet
dagar utifrån behov. Efterlevnad följs upp av projektgruppen löpande och presenteras
skriftligen i en årlig sammanfattad utvärdering och återrapportering per den 30 oktober.
Samtliga enheter fortsätter kartlägga och tillvarata språkliga kompetenser och uppmuntra
till kompetensutveckling avseende finska språket.
I arbetet med att försäkra finskspråkig personal i inom äldreomsorgen bör en formulering
av en gemensam långsiktig strävan skapas. Att förflytta personal på frivilligbasis från
andra enheter bör övervägas. För att tillgodose behovet av finsktalande personal inom
organisationen bör det även vid varje rekrytering av personal framstå att Finspång är ett
finskt förvaltningsområde och att det är meriterande att behärska finska.
Finska ska finnas som valbar kompetens vid beställning av vikarier till enheterna inom
äldreomsorgen, varför även personalpoolen bör utvidga sin kartläggning av språkliga
kompetenser hos nya och befintliga vikarier.

Erbjudande om plats på avdelning för finsktalande brukare erbjuds i mån av plats och i
enlighet med kommunens övriga riktlinjer för verkställighet om särskilt boende. Intern flytt
mellan kommunens särskilda boenden till ledig lägenhet på aktuell avdelning är möjlig, om
plats ej omedelbart finns att tillgå vid bifall av beslut om plats på särskilt boende.

Förskola
När en kommun i ett förvaltningsområde erbjuder plats i förskoleverksamhet, ska kommunen
enligt erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i förskoleverksamhet där hela eller till
väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, samiska eller meänkieli 36. Dessutom ska
barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska
främjas särskilt 37.
De nationella minoritetsspråken är finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romani chib och
det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella
minoritetsspråken 38.
Flerspråkighet ska ses som en styrka. Forskning visar att inlärning och behärskning av två
eller flera språk skapar bättre förutsättningar att lära sig även andra språk. Grunden för barns
språkutveckling och den senare språkkompetensen och identiteten läggs i förskoleålder. Barn
och unga är därför en nyckelgrupp i arbetet med att trygga finskans ställning och fortlevnad.
36

Skollagen (2010:800), 8 kap. 12a §
Språklagen (2009:600), 4 §
38
Ibid., 7-8 §§
37
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En annan viktig aspekt är att även svenskspråkiga barn får möjlighet att bekanta sig med det
finska språket och kulturen. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras
kultur bidrar till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och
värderingar.

Situationen idag i Finspångs kommun
Dunderbackens förskola har en avdelning med finsk profil. Inga barn i Finspångs kommun
har sökt plats i den och därför står den finskspråkiga verksamheten stilla.
Finspångs kommun har informerat och på många andra sätt försökt få intresse för denna
finska avdelning, men utan resultat.

Långsiktiga- och delmål rörande förskola
Inom förskolan ska aktivt arbete bedrivas för att finskspråkiga barn och elever ska ges
möjlighet att bli eller förbli tvåspråkiga. En förutsättning för det är att föräldrarna är
informerade om barnens rättigheter, samt att modersmålslärare och förskolepersonal ska ha
god kompetens.
Personalen bör ges möjligheter och förutsättningar att arbeta med två eller flerspråkiga barn.
En annan förutsättning är god tillgång till litteratur och annat material som används i den
pedagogiska verksamheten samt annat material som stimulerar, vidareutvecklar personalens
pedagogiska möjligheter.
Finspångs kommun bör överväga om inte insatserna för finskspråkig
förskoleavdelning ska upphöra vid årsskiftet 2019/2020, om inte det då finns tydligt visat
intresse för verksamheten och tills att det i så fall uppstår.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande förskola

• Kartlägga språkkunskaperna bland förskolepersonalen.
• Kartlägga behov av finska inom förskoleverksamhet, finns behov ska barnen erbjudas
förskoleverksamhet helt eller till väsentlig del på finska.
• Beakta kunskaper i finska och övriga nationella minoritetsspråk vid nyrekryteringar och
kunskaper i nationella minoritetsspråk ska med fördel anges som en merit i platsannonser.
• Tydliggör förskoleverksamhetens mål gentemot minoriteterna.
• Verka för att finna lämpliga lärare och personal med goda kunskaper i finska och den
finska traditionen samt kulturen.
• Verksamheten bör innehålla inslag av den kultur och de traditioner som hör samman med
minoritetsspråken. Skapa finska miljöer i anslutning till förskolorna.
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Grundskola
Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i
grundskolan . För finska språken gäller att undervisning ska ske även om det bara finns en
enda elev, utan förkunskaper och även om språket inte används som det dagliga umgängesspråket i hemmet. Huvudman är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om
det finns en lämplig lärare 39.

Situationen idag i Finspångs kommun
Modersmålsundervisning efterfrågas av fyra barn varav två i grundskolan och två i gymnasiet.
Vårdnadshavare till ytterligare två barn har ansökt om modersmålsundervisning, men avböjt
erbjudandet då tiden kl. 15 har varit för sen för dem.
Finspångs kommun har idag en icke behörig lärare anställd som modersmålslärare i finska.
Det som har varit en stor prövning för kommunen är att hitta behörig personal och eftersom
det rör sig om så pass få timmar, få dem och stanna kvar.
Den som jobbar med modersmålsundervisning i finska idag, är den tredje på fem år, vilket
inte är det optimal för barnen. I och med att det har varit svårt, till gränsen till nästan omöjligt
att anställa någon vare sig behörig eller icke behörig lärare, har det även varit flera terminer
som kommunen inte har kunnat erbjuda någon undervisning i finska överhuvudtaget.

Långsiktiga- och delmål rörande modersmålsundervisning
inom grundskola
Finspångs kommun ska kunna erbjuda modersmålsundervisning till alla elever som tillhör en
nationell minoritet. Finspångs kommun ska verka för att det finska språket och den finska
kulturen ska bli en naturlig del av skolverksamheten.

Övergripande riktlinjer/åtgärder rörande modersmålsundervisning inom grundskola
• Kartlägga nuvarande och kommande behov inom grundskolan och gymnasium, när det
gäller modersmålsundervisning på finska.
• I förebyggande syfte bör Finspångs kommun undersöka möjlighet till eventuell
distansundervisning eller möjlighet till samarbete med modersmålsundervisning i finska
med grannkommuner som till exempel Norrköpings kommun.
• Beakta kunskaper i finska vid nyrekryteringar, kunskaper i finska ska med fördel anges
som en merit i platsannonser.
• Kartlägga kompetens i finska i den befintliga lärarkåren.

39

Skolförordningen SFS 2011:185
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Personalutveckling
”Tillgången till personal med språk- och kulturkompetens är avgörande för det allmännas
möjlighet att efterleva de krav som ställs med anledning av de nationella minoriteternas
rättigheter. Arbetet med kompetensförsörjningsfrågor bör därför vara strategiskt och
långsiktigt. Det är utifrån detta syfte viktigt med goda utbildningsmöjligheter i de nationella
minoritetsspråken.”
Enligt regeringens proposition 40 betonas det mycket starkt om kommunernas skyldighet när
det gäller att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och att främja de
nationella minoriteternas språk och kultur.
En grundförutsättning för att detta ska kunna ske är att ansvariga tjänstemän är tillräckligt
insatta i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 41, kunskaper ska givetvis finnas
i övriga förvaltningar också.

Situationen idag i Finspångs kommun
En kartläggning om finskspråkig personal har utförts 2013/2014. Det skedde i första hand
genom annonsering via Intranätet och genom frivilligt svar. Inom särskilt boende gjordes
kartläggningen genom att Tiina Mauritzell som arbetar med finskt förvaltningsområdet
utförde personliga besök på de boenden där det fanns finskspråkig personal. Besökens syfte
var att informera om de rättigheter som de äldre har till verksamhet på finska, ta reda på
personalens vilja att prata finska med de äldre samt deras behov av eventuell
kompetensutbildning i finska språket.
Förvaltningsområdet för finska har i samarbete med Norrköpings kommun erbjudit tre
separata kurser i finska för vårdpersonal, kurserna har bestått av tre halvdagar i Norrköping.
Totalt fem ur personalen inom äldreomsorgen har deltagit i kurserna.

Långsiktiga- och delmål rörande personalutveckling
• Tillsäkra att kommunens personal är väl insatt i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk 42 och om minoriteternas kultur, historia, språk samt om de lagstadgade
rättigheterna.
• Kartlägga vilken språkkompetens det finns inom de nationella minoritetsspråken bland
kommunanställda.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande
personalutveckling
• Informera all berörd personal inom kommunen om sverigefinnarnas rättigheter och om
kommunens skyldigheter.
• Beakta kunskaper i finska vid nyrekryteringar och att kunskaper i finska ska anges som en
merit i platsannonser.
• Ge personalen möjlighet till språkutbildning i finska.
40

Proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna
Lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
42
Ibid.
41

252

29

• Genomföra utbildningsinsatser, temadagar eller informationsmöten som syftar till att öka
kunskapen om sverigefinnarnas språk och kultur för kommunpersonal och allmänheten.
Särskilt bör personal inom barnomsorg, skola och äldreomsorg beaktas vid sådana insatser.
• Speciella utbildningsinsatser för chefer och nyckelpersoner inom förvaltningen.

Kultur
Kulturverksamhet fungerar ofta som en väg till ny kunskap och främjar dialog, inflytande och
skapande. Eftersom språket är en bärare av kulturen är det viktigt att på olika sätt främja
finska kulturyttringar.
Språklagen 43 anger att det allmänna har ett särskilt ansvar att främja de nationella
minoritetsspråken och att de nationella minoriteterna även i övrigt ska ha möjlighet att
utveckla sin kultur i Sverige. Särskild vikt ska läggas vid barns kulturella identitet och språk.

Situationen idag i Finspångs kommun
Under de fem åren som kommunen har varit finskt förvaltningsområde har det skett många
olika kulturella arrangemang på finska. Det har erbjudits:
• finska konserter och andra musikarrangemang
• finska biofilmer – både för barn och vuxna
• finsk teater – både på plats i Kulturhuset och via digital livesändning
• finska författarbesök
• finsk barnteater
• finsk utställning
• högtidsfester – Självständighetsdags-, jul-, morsdags och Sverigefinnarnas dagsfester.

Långsiktiga- och delmål rörande kultur
Den finska kulturen ska vara en naturlig del av kulturutbudet inom Finspångskommun.
Samernas möjlighet att behålla och utveckla sin kultur ska främjas genom olika kulturinsatser.
Barns utveckling och kultur ska särskilt främjas.

Övergripande riktlinjer och åtgärder rörande kultur

• Stimulera till kulturarrangemang med det finska språket i fokus, där det finska språket
synliggörs.
• Seminarium, föreläsningar och temadagar för allmänhet och kommunanställda, som rör det
finska språket och kulturen.
• Informationskvällar och föreläsningskvällar för den finska befolkningen och allmänheten.
• Film-, teater-, musik- och litteraturevenemang.
• Biblioteket och samordnaren ska löpande hålla koll på nyutgiven samisk litteratur för barn
och vuxna, som behöver köpas in.
• Skapa nya mötesplatser, språkarenor och stimulera aktiviteter som lyfter den finska
kulturen och språket.

43

Språklagen (2009:600)
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• Informera under årets gång om åtgärder och ta emot nya idéer och synpunkter genom att
bjuda in till öppet samrådsmöte för den finska befolkningen inom kommunen angående
språk, kultur med mera.

Revitalisering av det finska språket
”Att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande innebär att de nationella
minoriteterna ska ges möjligheter att tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och
utveckla en egen kulturell identitet. De nationella minoriteterna ska kunna överföra sitt
minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation. De nationella minoritetsspråken, som
utgör en del av det gemensamma kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande
språk i Sverige” 44.
De nationella minoritetsspråken har under lång tid tappat mark i Sverige. Allt färre talar
språken och finskan riskerar att helt försvinna. Majoritetsspråket dominerar i de allra flesta
sammanhang och minoritetsspråken utvecklas dåligt i nya termer m.m. Minoriteternas
språkfärdigheter blir allt sämre och samtidigt försämras möjligheten att föra språket vidare till
nästa generation. Den språkliga kedjan mellan generationerna blir allt sämre. Det gäller att
vända språkbytesprocessen och få igång revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Begreppet revitalisering innebär att åtgärder vidtas så att ett hotat språk kan börja återta mark,
bland annat genom att fler börjar tala det. Det kräver stora insatser från samhällets sida för att
höja språkets status och skapa ett mer språkbevarande klimat. Det är viktigt att minoriteterna
själva medverkar och är engagerad i revitaliseringsarbetet.

Situationen idag i Finspångs kommun
Finspångs kommun har anordnat kurser i finska språket sedan 2014. Målgruppen har varit
sverigefinnar i kommunen som har tappar det finska språket helt eller till en viss del. Med på
kursen har även varit kommunens personal utan rötter i Finland, men med viljan att kunna
prata finska i sin yrkesroll. Några av kursdeltagarna har varit medborgare vare sig koppling
till Finland eller kommun som arbetsgivare, men med intresse för att lära sig språket.
Denna kurs har varit vilandes under två perioder då det inte har funnits kursledare. Sedan
november 2018 är kursen igång igen.
Aktiviteter mot barn och unga har varit verkningslösa. Under dessa fem år som kommunen
har varit finskt förvaltningsområde har det gjorts försök med sagostunder, pusseltimmar,
barnteater, barnbio, musikkonserter för barn och utdelning av gratis bokpaket.
Resultatet har varit nedslående:
• Bio – två av tre föreställning var utan publik. Till den tredje kom fyra barn.
• Barnteater – inga barn var närvarande.
• Sagostunden – första gången två barn, andra gången ett barn, inga barn alls de
resterande cirka fem gångerna innan verksamheten lades ner.
• Pusseltimmar – efter cirka fem gånger utan deltagare lades verksamheten ned.
• Musikkonsert – första gången 2–3 barn, andra gången inga barn.
• Bokpaket har försökts att delas ut till barnfamiljer med finska rötter, endast två
familjer kontaktade kommunen och ville ha paketet.
44
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•
•

Språkpaket har försökt delas ut – ingen som har varit intresserad.
Språk-kollo för barnfamiljer - ett samarbete med Oxelösunds och Norrköpings
kommun - inga anmälningar från Finspångs kommun.

Långsiktiga- och delmål rörande revitalisering av det
finska språket

• Vända den negativa språkbytesprocessen och fortsätta försöket med revitalisering av
minoritetsspråket.
• Lokalisera barn och ungdomar som är intresserade av att ta del av det finska språket och
kulturen exempelvis via olika former av barn- och ungdomskultur.

Övergripande riktlinjer/åtgärder rörande revitalisering av
det finska språket
• Skapa finska språkarenor exempelvis språkkurser, språkcaféer med mera för sverigefinnar,
där hela familjer ska inkluderas.
• Anordna språkgrundkurs för kommunanställda och allmänheten.
• Ge stöd och bidrag för att främja olika språkinsatser.
• Kunskaper i finska ska ses som en merit i olika kommunala förvaltningar.

Ekonomiska resurser och finansiering
Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att
användas till de merkostnader som uppkommer i kommuner och landstiget med anledning av
de rättigheter som enskilda har enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 45
och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska, och ska
rymmas inom de riktade statsmedlen. För 2018 har Finspångs kommun erhållit
660 000 kronor inom riktade statsbidraget för användning av finska.

Uppföljning och rapportering
När det gäller kommunens arbete som helhet har Sametinget och Länsstyrelsen i
Stockholmregeringens uppdrag att följa upp kommunens tillämpning av lagen 46. En
standardiserad modell ska användas för alla förvaltningar. Finspångs kommun är skyldig att
årligen rapportera till Länsstyrelsen i Stockholm.

Situationen idag i Finspångs kommun
Finspångs kommun har varje under sedan 2013 använt hela beloppet utan att överskrida den.
Största delen av pengarna har gått till samordning, där bland annat kostnaden för lönen för
den tjänstemannen som ansvarat för arbetet med finskt förvaltningsområdet ligger. Näst
största posten har varit för aktiviteter kring språk och kultur och den tredje största kostnaden
ligger inom området äldreomsorg, där personalkostnaden för träffpunkten och Äldrelotsen
ligger.

45
46

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2, 11, 12 §§
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Övergripande riktlinjer rörande uppföljning och
rapportering
Varje berörd kommunal sektor ska rapportera till ansvarig för arbetet av finskt
förvaltningsområde
• om det fortgående arbetet samt föreslår förändringar vid behov
• om behovet av finskspråkiga insatser samt genomförda insatser i verksamheten.
Ansvarig för arbetet med finskt förvaltningsområde ska årligen rapportera till Länsstyrelsen i
Stockholm
• om hur mycket och till vad stadsbidraget har används till.
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Kommunstyrelsen

Riktlinjer för samrådsgruppen för insatser för den finska
minoriteten
Sammanfattning
I Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 5 § regleras
förvaltningsmyndigheternas skyldighet att ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem, och att så långt det är möjligt samråda om
dessa frågor med representanter för de nationella minoriteterna.
För att uppfylla de krav som ställs på kommunen enligt minoritetslagen ska
strukturella samråd hållas systematiskt och regelbundet med alla de nationella
minoriteterna. I Finspång kan samrådet med den finska minoriteten ligga till grund
för beslut om vilka insatser som bör genomföras särskilt för den finska
minoritetsgruppen.
Bakgrund
Efter ansökan och genom beslut av regeringen ingår Finspångs kommun sedan den
1 februari 2013 i förvaltningsområde för finska. Att vara förvaltningsområde
innebär rätt för sverigefinnar att använda finska i sina kontakter med kommunens
myndigheter, om de så önskar. De har också rätt att begära förskoleverksamhet och
äldreomsorg som helt eller till en väsentlig del är finskspråkig. Kommuner som blir
förvaltningsområden erhåller statsbidrag och ges därmed ökade förutsättningar att
leva upp till lagens krav.
Statsbidraget är i första hand avsett för kostnader som är att betrakta som
merkostnader i det kommunala uppdraget på grund av de åtaganden som följer i
och med att kommunen är finskt förvaltningsområde.
Samråd genom en strukturerad dialog
Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i
syfte att beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. De
nationella minoriteternas ska ges möjligheter till inflytande och delaktighet. Det
uttalas i lagen bland annat att möjligheterna ska vara reella, att synpunkter ska
beaktas i beslutsfattandet och att både organisationer och enskilda omfattas av
rätten till inflytande och delaktighet.

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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Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Det är till Länsstyrelsen i Stockholm som
Finspångs kommun årligen inlämnar verksamhetsbeskrivning och
budgetuppföljning.
Ärendet
Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för samråd som ska beslutas av
kommunstyrelsen. Nedan beskrivs förvaltningens förslag till riktlinjer och dess
betydelse.
Gruppens sammansättning och format
Minoritetsrepresentanterna för den finska minoriteten hämtas ur den sverigefinska
minoriteten i Finspång. De ska ha särskild kännedom om minoritetens behov och
önskemål utifrån minoritetslagen. På två möten per år deltar även
politiker och tjänstemän med särskild kunskap om pedagogisk verksamhet,
äldreomsorg och kultur.
Samrådsgruppen ska:
 få inflytande i frågor som berör dem och samråd ska förekomma i samband
med frågor som berör minoriteterna
 verka för att gruppen ska vara representativ avseende både kön och ålder
 medverka vid strukturerade och regelbundna samrådsmöten fyra gånger per år
varav en med kommunens politiker och chefer på plats, närvaro på dessa
möten ska prioriteras
 en gång per år verka i ett öppet informationsmöte där även kommunens
politiker och berörda chefer deltar, närvaro på dessa möten ska prioriteras
 lokalisera unga och unga vuxna representanter till samrådsgruppen i syftet att
skapa bredare åldersdemokrati, och för att få höra även de yngre sverigefinnars
önskan och behov
 vid samrådsgruppens möten ska minnesanteckningar föras
 kallelse till möten skall utsändas en vecka före utsatt sammanträdestid.
Samrådsgruppens uppdrag
Samrådsgruppen uppdrag är att identifiera och initiera åtgärder för att intentionerna
med reglerna om förvaltningsområde i lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk uppfylls.
Samrådsgruppens uppgift eller rättighet är att:
 bistå vid revidering av handlingsplan
 ha förslagsrätt
 bevaka sverigefinnarnas intressen i frågor inom arbetet med finskt
förvaltningsområde
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ha möjlighet att påverka i frågor som rör användandet av ekonomiska resurser
avsatta för minoritetspolitiska åtgärder
verka för att informationen som representanterna från föreningar får under
samråd sprids till deras medlemmar.

Uppföljning
Samrådsgruppen skall årligen följa upp och rapportera arbetet till kommunstyrelsen.
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har det nationella samordningsansvaret
för de minoritetspolitiska målen. Finspångs kommun ska årligen inlämna
verksamhetsbeskrivning och ekonomisk redovisning till Länsstyrelsen i Stockholm.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta
1. att fastställa riktlinjer för samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde.

Kommunstyrelsekontoret
Johan Malmberg
T.f. kommundirektör

Maria Samson
Kommunikations- och
digitaliseringschef
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