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Helena Wastesson

2019-04-16
Dnr KS.2016.0424

1 (1)

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

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 220

Dnr: KS.2016.0424

6 (59)

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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
5

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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Henrik Jakobsson

2019-04-18
Dnr KS.2018.0166

1 (1)

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

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 221

Dnr: KS.2018.0166

42 (59)

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1721:
Ventilation matsal Hällestad skola
Sammanfattning
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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
1. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
10

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

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

12

Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 222

Dnr: KS.2018.0166

42 (59)

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 1724: Ny
ventilation Nyhemsskolan
Sammanfattning
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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
13

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

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 223

Dnr: KS.2018.0166

42 (59)

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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att budget överförs om 43 000 kr från kommungemensamma medel till
sektor samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
16

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

17

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

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

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

2019-§ 224

Dnr: KS.2019.0396

42 (59)

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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att underteckna överenskommelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
19
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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

www.regionostergotland.se
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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 drygt 42 000 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.

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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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.
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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 drygt 42 000 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 hälsooch 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.
Nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas
kunskapsstyrningssystem.

Justerandes signatur
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Några av de kvalitetssystem som år 2018 finansieras av stat och regioner och som
omfattas av förslaget är: senior alert, svenska palliativregistret, BPSD-registret,
SveDem och rikssår. Finspångs kommun använder flera av dessa, vilket talar för att
kommunen bör ställa sig positiva till SKL:s förslag.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att 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. Att finansiering sker inom berörda sektorers budgetram
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Äskande av utvecklingsmedel - FN-certifiering, Bergska
skolan
Sammanfattning
Bergska gymnasiet inför en global profil på samhällsprogrammet från höstterminen
2019.
Bergska gymnasiet vill knyta samman den globala profilen med att hos svenska FNförbundet 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.
Länk till FN-förbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning:
https://fn.se/om-oss/verksamhetsberattelse/

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

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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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 FNförbundet 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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att anvisa 55 000 kr för 2019, 55 000 kr för 2020 och 55 000 kr för 2021 ur
kommunens utvecklingsmedel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur
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Om Svenska FN-förbundet
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att
föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett
starkare och bättre Förenta Nationerna. Förbundet har tusentals medlemmar som är
organiserade i lokalföreningar och distrikt. Förbundet är dessutom en paraplyorganisation för
ett 80-tal riksorganisationer som är anslutna till förbundet som ett stöd för FN-tanken. Genom
förbundets skolverksamhet finns idag även ett 30-tal FN-skolor runt om i landet.
Förbundets arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i
världen. Man driver projekt inom flickors rättigheter genom projektet Flicka, ökar kunskap
och minskar hunger genom projektet Skolmat, röjer minor och sprider kunskap om dess
effekter genom projektet Minor samt bedriver katastrofinsamling till Syrien. All insamling går
via Svenska FN-förbundets 90-konto, PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk
Insamlingskontroll.
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Vad krävs för att bli FN-skola?
En FN- skola:
•
•
•
•
•
•

Verkar i en anda i enlighet med FN-stadgans mål och principer.
Präglas av en internationell profil som kontinuerligt utvecklas i samarbete med
Svenska FN-förbundet.
Arrangerar årligen aktiviteter i syfte att öka elevers och lärares kunskap och
engagemang i internationella frågor.
Lyfter aktivt fram internationella frågor i den ordinarie undervisningen.
Uppmuntrar elever till gemensamt globalt engagemang i elevföreningar.
Erbjuder årligen sin personal fortbildning i internationella frågor.

Utbud för FN-skolor
Syftet med utbudet för FN-skola är att ni ska erbjudas en rad verktyg som
ska hjälpa er att både nå mål i kurs- och läroplan och utveckla er globala
profil.
FN-skolor får varje läsår ett grundpaket med tjänster och produkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifikat och startpaket
Kontaktperson på FN-förbundet
Projektmöte
Undervisnings- och informationsmaterial
Plats på kurser om FN, mänskliga rättigheter, utvecklingsfrågor samt fred och
säkerhet
Nyhetsbrev
Temadagstips
Prenumeration på tidningen Världshorisont
Förslag på gymnasiearbeten
Stöd till elevföreningar
FN-rollspelsmaterial
Kick-off för FN-elevförening
Aktion FN, engagemangspaket med aktioner för elever
Inbjudan till tävlingar och evenemang
Möjlighet att nominera till priset Årets FN-lärare
Nätverksträffar för att utbyta erfarenheter med andra FN-skolor

Utöver grundpaketet ingår varje år även två tillval som ni väljer fritt bland:
•

Deltagande på vårt nationella FN-rollspel SweMUN
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•
•
•
•
•
•
•

Lärarkurs i FN-rollspel på skolan
Ordförande till ert FN-rollspel
Ordförandekurs för elever
Föreläsning på skolan
Temadagen globalt engagemang på skolan
Skicka elever på vår årliga UNg-helg
Inspirationsdag för lärare
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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.

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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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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förvaltningsområdet för
finska 2019-2023
Finspångs kommun

2019-04-24
Ärendenummer
Version 1
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UNDERRUBRIK

Handlingsplan för förvaltningsområdet för
finska 2019-2023

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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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”.
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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
25

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.
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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).
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•
•
•
•

Beställning av färdtjänst på finska erbjuds under en timma två dagar i veckan. Har inte
använts 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
fjärrundervisning 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
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• 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.
Sverigefinnarnas 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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Handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023
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.
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.
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I sitt arbete med handlingsplanen för finskt förvaltningsområde har förvaltningen
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.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att fastställa handlingsplan för förvaltningsområdet för finska 2019-2023 i
Finspångs kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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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.
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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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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.
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.
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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
 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.
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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.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att fastställa riktlinjer för samrådsgruppen för finskt förvaltningsområde

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

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
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färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2019
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EKONOMISK

RAPPORTERING

Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning tertial 1 visar ett
underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom
sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än budgeterat. För
sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst köpta platser för
placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt
socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som
drivs i egen regi.
Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå, men i det närmaste
ett resultat i balans på sektorsnivå.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan har svårt att
rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att
klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen sedan några terminer, vilket genererar
underskott i verksamheten. Det finns även några små skolenheter inom grundskolan som har svårt
att få resurserna att räcka till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i
balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud
som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar till de
ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar med stora
omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens äldreomsorg i ett tidigare skede än
förut från slutenvården. Inom ett av boendena krävs en högre bemanning på grund av problem med
logistiken i befintliga lokaler som inte är optimala för verksamheten.
Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,35 mkr, vilket beror på
omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till kapitalkostnader för
nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara färdigställda under året. Medel finns för att
starta en öppen förskola, start sker först nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett överskott
mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
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Kommuntotal
Resultaträkning kommun
Totalt

Årsbudget

Ack Utfall i Bokslut fg
Utfall

% av

Prognos Avvikelse

år

budget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning

-237 353

-84 311

35,5%

-239 923

2 570

1 478 360

475 911

32,2% 1 517 235 1 507 972

-29 612

61 595

16 228

1 302 602

407 828

-1 017 839

-339 547

33,4%

-989 347 -1 018 641

26,3%

-305 439
57 745

58 193

3 402

31,3% 1 269 541 1 326 242

-23 640
802

-282 408

-96 923

34,3%

-273 296

-290 767

8 359

Välfärdsmiljarderna

-21 219

-4 589

21,6%

-21 854

-13 767

-7 452

Finansiella intäkter

-25 599

-7 837

30,6%

-32 742

-24 058

-1 541

31 743

7 093

22,3%

25 229

24 896

6 847

-33 975 267,1%

-22 468

3 905

-16 625

Finansiella kostnader
Årets resultat

-12 720

Den stora förändringen av verksamhetens intäkter från bokslut 2018 till budget 2019 beror på
minskade bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Resultatrapport kommun
Totalt

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

-206 707

7 271

år

årsbudget
Försäljning
Taxor och avgifter

-199 436

-66 255

33 %

-244 042

-40 869

-13 248

32 %

-40 198

-41 936

1 067

Hyror och arrenden

-143 049

-47 943

34 %

-153 958

-145 084

2 035

Bidrag

-133 306

-51 912

39 %

-190 496

-133 049

-257

Övriga intäkter

-283 638

-93 196

33 %

-285 827

-283 850

212

SUMMA INTÄKTER

-800 297

-272 555

34 %

-914 521

-810 625

10 328

1 291 579

414 260

32 %

1 330 280

1 302 794

-11 215

14 833

3 492

24 %

14 492

14 798

35

Lokal/driftkostnader

226 872

76 300

34 %

240 231

230 659

-3 787

Diverse tjänster

109 524

28 900

26 %

96 293

106 353

3 171

54 744

17 823

33 %

51 020

54 207

537

241 317

77 863

32 %

252 949

240 379

938

Kost/livsmedel

61 563

19 833

32 %

61 821

61 312

251

Material och inventarier

21 104

6 467

31 %

26 234

21 076

28

Fordon/transporter

35 597

12 220

34 %

36 984

35 579

18

Övriga kostnader

14 155

6 998

49 %

16 013

13 352

803

Avskrivningar och intern ränta

85 870

22 296

26 %

88 698

79 136

6 734

Löner och arvoden inkl PO
Personalrelaterade kostnader

Bidrag och transfereringar
Köp av verksamhet

Övriga resultatkonton

-1 369 581

-447 871

33 % -1 322 962 -1 345 115

-24 466

SUMMA KOSTNADER

787 577

238 580

30 %

892 052

814 530

-26 953

TOTAL

-12 720

-33 975

267 %

-22 468

3 905

-16 625
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Sektorer nettoredovisning
Sektorer

Årsbudget

Ack

Ack Bokslut fg

Utfall Utfall i %

Prognos Avvikelse

år

av
Budget
Politisk organisation

14 396

4 005

28 %

14 373

14 747

-351

Ledningsstab

114 651

36 412

32 %

113 475

114 582

69

Social omsorg

225 519

79 841

35 %

245 031

240 957

-15 438

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Utbildning

535 927 183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

Vård och omsorg

288 238

98 181

34 %

292 339

290 308

-2 070

32 850

-3 433

-10 %

-7 668

26 369

6 481

35 % -1 295 358 -1 304 956

5 303

Samhällsbyggnad

Kommungemensamma kostnader
Finansenheten
Total

-1 299 653 -454 657
-12 720

-33 975

267 %

-22 468

3 905

-16 625

Sektorer specifikation kostnader/intäkter
Sektorer

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

Budget
Intäkter

-1 605

-615

38 %

-1 524

-1 608

3

Kostnader

16 001

4 620

29 %

15 896

16 355

-354

Politisk organisation

14 396

4 005

28 %

14 373

14 747

-351

Intäkter

-57 032

-19 991

35 %

-92 626

-57 063

31

Kostnader

171 683

56 403

33 %

206 101

171 645

38

Ledningsstab

114 651

36 412

32 %

113 475

114 582

69

Intäkter

-58 840

-25 516

43 %

-97 347

-58 464

-376

Kostnader

284 359

105 357

37 %

342 379

299 421

-15 062

Social omsorg

225 519

79 841

35 %

245 031

240 957

-15 438

-204 155

-68 754

34 %

-219 131

-206 463

2 308

279 508

90 581

32 %

295 774

281 935

-2 427

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Intäkter

-86 380

-27 223

32 %

-91 948

-86 480

100

Kostnader

622 307

211 072

34 %

630 645

632 907

-10 600

Utbildning

535 927

183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

-104 858

-35 362

34 %

-112 402

-112 529

7 671

Kostnader

393 096

133 543

34 %

404 742

402 837

-9 741

Vård och omsorg

288 238

98 181

34 %

292 339

290 308

-2 070

Intäkter

-13 269

-4 446

34 %

-14 016

-13 339

70

Kostnader

46 119

1 013

2%

6 348

39 708

6 411

Kommungemensamma

32 850

-3 433

-10 %

-7 668

26 369

6 481

-1 640 532

-545 611

33 % -1 633 718 -1 640 247

-285

Intäkter
Kostnader
Samhällsbyggnad

Intäkter

kostnader
Intäkter
Kostnader
Finansenheten
Total

340 879

90 954

-1 299 653

-454 657

-12 720

-33 975

335 291

5 588

35 % -1 295 358 -1 304 956

27 %

5 303

267 %

338 359
-22 468

3 905

-16 625
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Sektor Ledningsstab
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader
Ledningsstab
Intäkter
Kostnader
Kommundirektör

0

358

0%

0

0

0

0

358

0%

0

0

0

-125

0

0%

-149

-125

0

4 614

1 060

23%

3 991

4 614

0

4 489

1 060

24%

3 842

4 489

0

-1 727

-896

52%

-1 275

-1 758

31

Kostnader

7 953

2 809

35%

6 760

7 973

-20

Kommunikationsavdelning

6 226

1 914

31%

5 484

6 215

11

Intäkter

-1 211

-374

31%

-2 098

-1 211

0

Kostnader

38 555

12 833

33%

41 540

38 555

0

Utvecklings och näringslivsavd

37 344

12 459

33%

39 442

37 344

0

Intäkter

-1 101

-702

64%

-1 090

-1 101

0

Kostnader

10 010

3 467

35%

10 710

10 010

0

Bibliotek

8 909

2 766

31%

9 620

9 309

0

-895

-680

76%

-867

-895

0

Kostnader

7 873

2 715

34%

7 520

7 873

0

Kulturskola

6 978

2 035

29%

6 653

6 978

0

Intäkter

-4 456

-1 858

42%

-3 806

-4 456

0

Kostnader

12 982

3 962

31%

13 461

12 982

0

8 526

2 104

25%

9 655

8 526

0

Intäkter

Intäkter

Kulturhuset
Intäkter

0

-359

0%

0

0

0

Kostnader

1 435

732

51%

1 748

1 435

0

Integrationsinsatser

1 435

373

26%

1 748

1 435

0

Intäkter

-4 122

-571

14%

-3 848

-4 122

0

Kostnader

15 872

4 685

30%

14 751

15 762

110

HR-avdelning

11 750

4 114

35%

10 903

11 640

110

Intäkter

-8 246

-2 680

33%

-44 922

-8 246

0

8 540

2 730

32%

45 004

8 540

0

Kostnader
Bemanningscentralen

294

50

17%

82

294

0

-752

-8

1%

-492

-752

0

Kostnader

13 503

4 352

32%

12 942

13 555

-52

Ekonomi och

12 751

4 344

34%

12 451

12 803

-52

-20 508

-7 306

36%

-20 326

-20 508

0

26 019

8 294

32%

25 240

26 019

0

5 511

988

18%

4 914

5 511

0

Intäkter

styrningsavdelning
Intäkter
Kostnader
IT avdelning
Intäkter

-13 889

-4 557

33%

-13 753

-13 889

0

Kostnader

24 327

8 405

35%

22 436

24 327

0

Kansliavdelningen

10 438

3 847

37%

8 683

10 438

0

114 651

36 412

32%

113 475

114 982

69

Total
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Kommentar till prognosen
Ledningsstaben räknar totalt sett med mindre avvikelser mot budget.
HR-avdelningen rapporterar en avvikelse på feriearbetarna. Överskottet beror till stor del på att fler
elever i vård- och omsorgsprogrammet får semestervikariat istället för feriearbete. Ett visst antal
elever önskar också feriearbete inom annat yrkesområde än ett som gör det möjligt att erbjuda 6timmars arbetsdagar.
Ekonomi- och styrningsavdelningen rapporterar ett underskott med 52 tkr. Avdelningen har ett
sparbeting på 1,1 mkr men förväntas inte klara hela betinget för året.
Den hyressänkning som flytten av biblioteket innebär motsvarar enhetens bidrag till allmänna
besparingar. Då intäkterna från gymnasieskolorna kommer att bli avsevärt lägre behöver ytterligare
besparingar göras. Detta innebär allmänna neddragningar samt att vakanta tjänster inte kommer att
kunna tillsättas. Delvis motverkas denna neddragning av en tjänst som bibliotekspedagog vilken
finansieras med statsbidrag.

Prognosantaganden

Prognosen bygger på att biblioteket får medel från utvecklings- och omställningspotten för att
finansiera flytten till nya lokaler.
Ekonomi- och styrningsavdelningen klarar en stor del av sparbetinget tack vare föräldraledigheter och
sjukfrånvaro.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Ekonomi- och styrningsavdelningen kommer att se över bemanningen på avdelningen för att
långsiktigt klara sparbetinget.
Biblioteket kommer inte att tillsätta vakanta tjänster.
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Sektor Social Omsorg
Avdelning/Enhet

Årsbudget

Ack utfall Ack Utfall i % Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

av årsbudget
Intäkter

0

-33

0%

-21 490

0

0

Kostnader

13 549

4 067

30%

18 723

13 859

-310

Sektorsledning SO

13 549

4 033

30%

-2 767

13 859

-310

Intäkter

-7 158

-2 303

32%

-7 279

-7 158

0

Kostnader

42 257

13 924

33%

44 899

42 854

-597

Individ- och familjeomsorg

35 099

11 621

33%

37 620

35 696

-597

Intäkter

-2 227

-1 070

48%

-531

-2 227

0

Kostnader

29 904

10 145

34%

28 806

30 404

-500

IFO Försörjningsstöd

27 677

9 076

33%

28 274

28 177

-500

-300

-50

17%

-455

-260

-40

4 300

1 324

31%

6 828

6 260

-1 960

Intäkter
Kostnader
Placeringar vuxna

4 000

1 274

32%

6 373

6 000

-2 000

Intäkter

-1 524

-367

24%

-2 059

-1 738

214

Kostnader

36 624

11 099

30%

40 476

33 447

3 177

Placeringar BoU

35 100

10 732

31%

38 418

31 709

3 391

-894

-324

36%

-833

-957

63

10 507

6 592

63%

24 665

21 521

-11 014
-10 951

Intäkter
Kostnader
Köpta platser LSS/SoL

9 613

6 268

65%

23 832

20 564

Intäkter

-5 893

-2 093

36%

-6 533

-5 893

0

Kostnader

64 494

22 276

35%

66 912

66 324

-1 830

Boende samt boendestöd LSS/SoL

58 601

20 183

34%

60 378

60 431

-1 830

Intäkter

-1 436

-220

15%

-1 700

-1 436

0

Kostnader

12 403

3 977

32%

19 987

12 403

0

Daglig verksamhet LSS/SoL

10 967

3 757

34%

18 287

10 967

0

-27 108

-8 650

32%

-26 695

-27 108

0

Kostnader

43 948

14 625

33%

38 149

45 954

-2 006

Personlig assistans LSS/SFB

16 840

5 975

35%

11 454

18 846

-2 006

-89

-36

40%

-121

-89

0

8 662

2 901

33%

6 539

9 297

-635

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Övriga insatser LSS/SoL

8 573

2 865

33%

6 418

9 208

-635

Intäkter

-5 134

-7 617

148%

-29 371

-5 134

0

Kostnader

10 634

11 542

109%

34 894

10 634

0

5 500

3 925

71%

5 522

5 500

0

-7 077

-2 752

39%

-281

-6 464

-613

7 077

2 884

41%

11 500

6 464

613

0

131

0%

11 220

0

0

225 519

79 841

35%

245 031

240 957

-15 438

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter
Kostnader
Ensamkommande BoU
Total

Kommentar till prognosen

Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är
väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver.
För placeringar vuxna är prognosen 6 mkr, vilket är i paritet med föregående års resultat. Mellan
2017 och 2018 minskade kostnaden med cirka 4 mkr, vilket var ett resultat av verksamhetens ökade
arbete med till exempel egen utslussning i Finspång. Ytterligare minskning av dessa kostnader
kommer troligtvis inte kunna ske.
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Kostnaderna för placeringar barn och unga fortsätter att minska. Föregående år minskade
kostnaderna med 7,2 mkr och för 2019 beräknas minskningen bli ytterligare 3,4 mkr. Denna
förbättring av resultatet är en följd av stora förändringar inom kommunens organisation för individoch familjeomsorg. Ett mer nära ledarskap har införts och fler handläggare har anställts istället för att
hyra in konsulter.
För kommunens egna boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL, beräknas ett
underskott. Det beror bland annat på att antalet insatser med boendestöd ser ut att fortsatt öka.
Nettokostnaden för den personliga assistansen är prognostiserad till 18,8 mkr, vilket är cirka 1 mkr
lägre än föregående år. Av denna är 11,6 mkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande
20 första timmarna. 0,7 mkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 1,8 mkr är
kostnader för personlig assistans enligt LSS. De 4,7 mkr som återstår av nettokostnaden är en följd
av att schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar
bland annat förkortad arbetstid, rätten till heltid, chefer samt administration. De egna
sjuklönekostnader är också något som inte täcks av ersättningen samt att kostnaden för väntetid
endast ersätts med en fjärdedel av en hel timersättning.
Under övriga insatser LSS och SoL visar på ett underskott på 0,6 mkr som beror på stora och
komplexa behov hos brukare inom verksamhet för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott beror på lokalkostnader för missbruksvård
för vuxna.
Det arbetas aktivt med att minska kostnaderna för personal och lokaler inom verksamheten för
ensamkommande barn som i dagsläget ser ut att kunna täckas av intäkterna från Migrationsverket.
Inför 2019 beräknades sektor social omsorgs underskott i budgeten ligga på 16,5 mkr. Prognosen
visar nu på ett underskott på 15,4 mkr.

Prognosantaganden

Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 1,2 mkr för tillkommande ärenden under
året.
Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 2,6 mkr för tillkommande
ärenden under året.
Sektorsledningen har 1 mkr i buffert för tillkommande kostnader under året.
De individer som lämnar projektet extratjänster och inte går vidare till studier eller arbete beräknas
kosta 0,5 mkr i försörjningsstöd.
Ojämnt fördelade intäkter samt förväntade pensionsavgångar ger ett lite snedfördelat utfall över året
för arbetsmarknadsenheten.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag
är mellan 0,5–3 mkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Kommunens boenden är
fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder.
Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med två utredningar som ska bidra till att minska
underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är digitalisering av tidskrivning för att minska
administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen.
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Under 2019 är förhoppningen att den minskade administrationstiden för tidskrivning ska kunna
användas till att se över rätten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter.
Sektor social omsorg har nu påbörjat arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till
bättre kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas med olika förslag på hur
verksamheten kan få ner kostnader för övertid och vikariehantering inom sektorn.
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Sektor Samhällsbyggnad
Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-4 911

-2 211

Kostnader

9 971

Bygg- och miljöenheten

5 060

Intäkter
Kostnader

45 %

-4 327

-4 923

12

3 143

32 %

9 272

9 983

-12

932

18 %

4 945

5 060

0

-107 005

-35 797

33 %

-116 761

-108 796

1 791

114 710

35 245

31 %

125 087

116 501

-1 791

7 706

-552

-7 %

8 326

7 705

0

-15 763

-5 935

38 %

-19 550

-15 763

0

15 760

5 970

38 %

19 812

15 760

0

-3

35

0%

262

-3

0

-25 111

-8 311

33 %

-24 889

-25 111

0

27 364

9 033

33 %

24 918

27 364

0

2 253

723

32 %

29

2 253

0

-30 320

-9 870

33 %

-30 378

-30 260

-60

29 595

9 877

33 %

30 840

29 515

80

-726

7

-1 %

462

-746

20

Fastighetsförvaltning
Intäkter
Kostnader
Lokalvårdsservice
Intäkter
Kostnader
Måltid- och lokalvårdsservice
Intäkter
Kostnader
Måltidsservice
Intäkter

-2 095

-496

24 %

-4 255

-2 095

0

Kostnader

28 793

9 749

34 %

33 466

28 932

-139

Räddningstjänst

26 698

9 253

35 %

29 211

26 837

-139

Intäkter

-5 529

-2 434

44 %

-5 417

-6 094

565

Kostnader

34 414

11 250

33 %

35 640

34 979

-565

Samhällsplaneringsenheten

28 885

8 817

31 %

30 223

28 885

0

Kostnader

0

43

0%

0

0

0

Sektorn för samhällsbyggnad

0

43

0%

0

0

0

Intäkter

-880

-14

2%

-205

-880

0

Kostnader

6 347

1 890

30 %

3 291

6 347

0

Sektorsövergripande

5 467

1 877

34 %

3 087

5 467

0

-12 542

-3 687

29 %

-13 349

-12 542

0

12 554

4 380

35 %

13 447

12 554

0

13

693

0%

98

13

0

75 352

21 828

29 %

76 643

75 471

-119

Intäkter
Kostnader
Transportenhet
Total

Kommentar till prognosen
Sektor Samhällsbyggnad
Under 2019 planeras överföring av fastighetsförvaltningen från Vallonbygden till kommunen och
sektor samhällsbyggnad.
Under kommungemensamma medel finns 800 tkr som avser tjänster, som kommer att äskas för en
detaljplanehandläggare samt en strateg på heltid.
Flytt av parkeringsövervakning från transportenheten till samhällsplanering har genomförts.
Energirådgivning som för närvarande köps ifrån Norrköpings kommun hämtas hem under våren till
bygg- och miljöenheten. Ny tobakslag gör att handläggning köps från Motala kommun. Till sektor
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samhällsbyggnad har säkerhetssamordning och alkoholtillsyn överförts från näringslivs- och
utvecklingsavdelningen under året, i överföringen ingår besparingskrav.
Med anledning av flera nya verksamheter och vakanta tjänster finns stor osäkerhet i prognosen.
Räddningstjänst
Under 2018 så var det flera av personalen på räddningstjänsten som på grund av bränder inte tog ut
all sin semester, vilket innebar att det betalades ut under 2019. Det innebär ett underskott på 130
tkr mot budgeterat.
Räddningstjänstens tekniska verksamhetssystem har uppdaterat en ny modul för
70 tkr som inte var budgeterat.
Måltidsservice
I årets budgetarbete genomfördes en hel del förbättringar, vilket ser ut att ha skapat möjlighet för en
budget i balans. Personalkostnaderna är lägre jämfört med samma period förra året samt för 2018
totalt.
Utifrån den kostmodell som ligger till grund för debitering och den uppdelning av det rörliga priset
som sker i kostdatasystemet Aivo skulle en förenkling behövas, då det skapar stor administration.
Det behövs en samsyn för hur mycket faktureringen ska specificeras, ställt mot den arbetstid som
behövs. Ett komplicerat registreringssystem ger mindre tid till måltidsservice huvudsyssla, att laga god
och näringsriktig mat med så lite svinn som möjligt.
Sammanfattningsvis bedömer verksamheten att några stora tillagningskök kommer uppvisa avvikelser
vid året slut, vilket är beroende av faktiskt antal portioner.
Transportenheten
Det finns en hel del osäkerhet samt flera utmaningar i enhetens budget. Dels avslutar Region
Östergötland avtalet i mitten av året, vilket innebär bortfall av intäkter.
Portionsmat, matdistribution, körs efter gamla avtalet i väntan på att ett nytt avtal ska godkännas,
vilket innebär lägre pris. Enheten har fått extra löneökning i april efter särskilt beslut, detta påverkar
utfall på lönerna, då ramjustering för löneökning ännu inte genomförts.
Lokalvårdservice
Det är beslutat att verksamheten höjer priserna från januari 2019. Detta då lokalvårdservice
prissättning var bristfällig och bland annat inte tog höjd för restid emellan de olika lokalvårdsobjekten.
Med den nya prismodellen är bedömningen att budgeten kommer hållas, efter att genomgång gjorts
med respektive beställare och nya avtals har slutits.
En fördröjning har skett av dessa genomgångar vilket ger att delar av det mångåriga underskottet
kommer att kunna hämtas upp under året men att resterade delar kommer att återspeglas i 2020
resultat.
Personalkostnaderna är lägre jämfört med 2018. Antalet vikarietimmar har minskat och hålls nere.
Verksamheten har fortfarande en hel del utmaningar men sammanfattningsvis så har
förbättringsarbetet under 2018 gett resultat.
Samhällsplaneringsenhet
Det finns risker i delar av verksamheten. Kostnaderna för vinterväghållning beräknas överskrida
budget då en ny entreprenadupphandling genomförts som innebär ökade kostnader. Kostnaderna för
gatubelysning förväntas bli högre än budgeterat. Åtgärdsplan för att klara budget är att uppta
diskussion med Finspångs tekniska verk angående ändrad ersättningsmodell för gatubelysningen.
Avseende skogsverksamheten så har förra årets torra sommar, påverkat kommunens skogsinnehav
negativt genom angrepp från granbarkborren.
I nuläge är det oklart hur drabbat kommunens skogsinnehav är men det står klart att det kommer
uppstå extra kostnader för avverkning som inte varit inplanerad.
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Inplanerade åtgärder, enligt ovan, samt högre intäkter inom mätning och planverksamheten förväntas
möta upp ökade kostnader inom verksamheterna. Helårsprognosen för samhällsplaneringsenheten
förväntas i nuläget hålla budget.
Fastighetsenheten
Fastighetsenheten räknar med att helårsprognosen för enheten kommer att kunna ge ett nollresultat.
Intäkterna och kostnaderna är högre än förväntat främst beroende på tillkomsten av Lillängens
förskola som objekt, vilket ger högre hyresintäkter och högre kapitalkostnader.
Gällande förvaltningsersättning har Vallonbygden anmält att de kommer få svårt att klara sig inom
tilldelad ersättning och förväntas göra ett underskott om 3 - 3,5 mkr. Därutöver finns
tilläggsbeställningar för 0,3 mkr.
Det finns en riskreserv inbyggd i budgeten som kan täcka visst underskott. Verksamhetsövergången
från Vallonbygden till kommunen kommer dock innebära ökade kostnader under 2019, hur stor
kostnadsökningen blir är däremot osäkert i dagsläget.
Några tjänster har under våren varit vakanta och det har lett till att kostnaden för personal är lägre
än budgeterat. Under hösten kommer kostnaderna att öka, hur mycket beror på hur
verksamhetsövergången förlöper.
Bygg- och miljöenheten
Prognosen för helåret visar inte på någon avvikelse. Viss osäkerhet finns gällande intäkter för
prövning, timtillsyn och sanktionsavgifter där det är svårt att förutsäga antal och typ av ärenden.

Prognosantaganden

Interna serviceenheters prognoser bygger på att rekrytering av servicechef kommer vara klar och
tillsatt till hösten, samt att inga större förändringar kommer att ske inom verksamheternas volymer.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Bevaka volymer hos intern service samt följa upp riskzoner hos enheternas budget.
Ett uppdrag har lämnats till Ekonomi- och styrningsavdelningen att utveckla budgetmetod och process
för exploateringsbudgetar. Resultatet av den beräknas bli ett tydligare avstämningsmaterial om
ambitionsnivåer till politiken inför 2020.
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Sektor utbildning
Verksamheter

Årsbudget

Ack Utfall Ack Utfall i
% av
Budget

Bokslut fg
år

Prognos

Avvikelse

Intäkter
Kostnader
Utbildning gemensamt
Intäkter
Kostnader
Grundskola
Intäkter
Kostnader
Förskola
Intäkter
Kostnader
Gymnasiet
Intäkter
Kostnader
Vuxenutbildning

-3 753
43 548
39 795
-41 076
291 474
250 398
-20 848
160 004
139 156
-14 572
110 709
96 137
-6 130
16 571
10 441

-1 982
15 101
13 119
-12 489
99 196
86 707
-9 264
52 843
43 579
-1 992
38 344
36 351
-1 497
5 589
4 092

53 %
35 %
33 %
30 %
34 %
35 %
44 %
33 %
31 %
14 %
35 %
38 %
24 %
34 %
39 %

-3 785
37 579
33 794
-32 720
287 829
255 108
-23 476
164 275
140 800
-21 366
118 382
97 016
-10 601
22 580
11 979

-3 753
43 348
39 595
-41 076
296 874
255 798
-20 848
160 304
139 456
-14 572
115 309
100 737
-6 230
17 071
10 841

0
200
200
0
-5 400
-5 400
0
-300
-300
0
-4 600
-4 600
100
-500
-400

Total

535 927

183 849

34 %

538 696

546 427

-10 500

Kommentar till prognosen

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och
utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår
centrala barn- och elevhälsan med språkenheten. Prognosmässigt så visar centrala barn- och
elevhälsan överskott med 0,2 mkr till följd av vakanta tjänster. För övriga delar finns det så här långt
inget som pekar på budgetavvikelser.
Grundskolans rektorsområden inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar
tillsammans ett underskott på 5,4 mkr. Merparten av detta problem var tydligt redan i
budgetprocessen. Underskottet handlar uteslutande om personalkostnader som inte ryms inom
tilldelade budgetramar. Den främsta anledningen är att skolorna upplever problem med att, inom sin
budgetram, ordna extra resurser för barn med behov av särskilt stöd. För två skolor, Viggestorpsoch Storängsskolan, så har bemanningen sedan några terminer tillbaka ökats för att kunna vidta de
åtgärder som varit nödvändiga för att klara lagens krav. Denna satsning har också, till delar, fortsatt
på Nyhemsskolan 7-9 som samtidigt brottas med anpassningsproblem till följd av elevminskning och
därmed mindre budgetram. Hällestads rektorsområde avsätter stora resurser för ett litet antal elever
med väldigt stora behov.
Inom två rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, så räcker inte tilldelad normal
elevpeng för att klara bemanningen och en budget i balans på respektive enhet. Grundskolan
gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader, statsbidrag och
fritidshemsavgifter uppvisar så här långt inga budgetavvikelser.
Förskolans sex chefsområden visar sammantaget en prognos på - 0,3 mkr. Av kommunens satsning
på 6,5 mkr i budgeten för 2019 har sektorn valt att lägga 5,2 mkr på förskolan, detta efter en följd av
år med budgetunderskott. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till givna
budgetramar men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov, för läromedel samt
förbrukningsvaror är begränsat. Ett önskemål om pedagogiska måltider finns i verksamheten, detta är
just nu inte uppfyllt. Underskottet på 0,3 mkr kommer från en situation med ett antal barn med stora
behov av särskilt stöd som valt att gå kvar i förskolan i stället för att gå till förskoleklass till hösten.
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Förskolan gemensamt med bland annat interkommunala kostnader, statsbidrag och förskoleavgifter
uppvisar så här långt inga budgetavvikelser.
Budgeten för omsorg på obekväma tider på Högklint är 2,0 mkr, vilket är den ramtilldelning som
sektorn fått för detta. Verksamheten kom igång under hösten 2018 och omfattning har så här långt
varit relativt liten. De ekonomiska konsekvenserna för helåret är svåra att beräkna eftersom
verksamhetsvolymen är svårbedömd. Det finns relativt stora fasta kostnader men en stor ökning av
volym skulle medföra en betydande ökning av rörliga personalkostnader. Just nu lämnas en
nollprognos.
Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 5 mkr. Detta problem, att
rymma verksamheten inom given ram, var tydligt redan i budgetprocessen.
Bergska gymnasiet bildningen, med nationella program visar en prognos på - 4 mkr. Verksamheten
erhåller en intern elevpeng per elev på respektive program. Elevpengen rimmar med de
programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara ekonomin med nuvarande
elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan har med givna programpriser.
Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för
övriga fasta omkostnader som verksamheten har. Inför höstterminen 2019 så räknar man med ökat
antal elever, detta är inräknat i nuvarande prognos.
Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola
prognostiserar ett underskott med 3,8 mkr. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per
elev på IM och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Antalet elever på IM minskade under 2018
och prognosen är fortsatt minskning under 2019, detta i sig är ju positivt. Verksamheterna är mycket
personalintensiva. Under 2018 genomfördes en betydande anpassning av bemanningen och denna
fortsätter under 2019. Trots detta finns problem att klara budgeten utifrån given finansiering. En
betydande förklaring till problemen är de förhållandevis höga kostnaderna för lokaler, de är
nyrenoverade med högt kvadratmeterpris. Lokalkostnaden per elev blir hög, ungefär 30 tkr per år.
Det utgör drygt 17 procent av budgeterad kostnad för hela verksamheten.
Gymnasiet externt visade under 2018 en ökning med 32 elever från vårterminen till höstterminen,
inklusive en ökning av elever på specialskolor med tre elever. Elevantalet förväntas öka med
ytterligare 10 elever under 2019. En väsentlig ökning av budgeten har gjorts, den omfattar nu cirka 58
mkr för elevavgifter till andra kommuner och friskolor. Så här lång finns inget som visar att det blir
budgetavvikelser.
I den interna potten för elevpeng för gymnasieverksamheten har lagts en reserv på 3,2 mkr. Denna
kommer från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan som enligt sektorns bedömning var för stor i
förhållande till antalet elever. Prognosen är att dessa pengar ej förbrukas och att budgetposten visar
överskott med 3,2 mkr som får balansera delar av underskott i den övriga gymnasieverksamheten.
Vuxenutbildningens prognos är ett underskott på 0,4 mkr. Personalkostnaderna förväntas
överstiga budget med 0,7 mkr. För försäljning av utbildning till andra kommuner är prognosen ett
överskott med 0,1 mkr. Restriktiv hållning när det gäller köp av distansutbildning förväntas ge ett
överskott på 0,2 mkr under hösten.

Prognosantaganden

I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller
upplösas för att förbättra resultatet. Undantaget är den del av ramtilldelningen av gymnasiesärskolan
som lagts i elevpengspotten för gymnasiet, se resonemang ovan.
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Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av
genomförda insatser via statsbidrag godkänns.
Ett antal chefsområden inom grundskolan och gymnasiet gick in i verksamhetsåret med underbalans i
budget. Dessa underbalanser redovisas som underskott i prognosen.
Beträffande utfallet för lokalvård så finns farhågor för kostnadsökningar, en ny prissättningsmodell
tillämpas och nya städavtal ska tas fram under året. Konsekvenserna av detta kan i nuläget inte
beräknas eftersom avtalen ännu inte är klara. Budgeten för lokalvård (14,4 mkr) är lagd utifrån
utgångsläget 2018.
Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för
elever på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på
ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen.
En utredning kommer att göras inom sektorn för att få bättre grepp om detta. Ersättningarna utgör
en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom IM. Budgeten för 2019 är
intäkter på 6,1 mkr. En viss reservation angående prognoserna för detta måste lämnas.

Åtgärder för budget i balans

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att,
om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn
inte fattas några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av
verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp.
I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med
uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och
förväntade intäkter. Med anledning av detta så lades ett generellt sparbeting på alla verksamhetsdelar
på 1,8% för att komma närmare en budget i balans. Bedömningen som därefter gjordes var att
verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. Resultatet blev i ett
antal fall underbalanserade budgetar vid årets början.
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Sektor vård och omsorg
Avdelning/Enhet

Årsbudget

Ack utfall Ack Utfall i Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

% av
årsbudget
Intäkter
Kostnader
Vård och omsorg centralt

-38 328

-10 940

29%

-40 162

-39 628

1 300

23 053

7 642

33%

24 073

20 803

2 250

-15 275

-3 298

29%

-16 089

-18 825

3 550

Intäkter

0

-5

0%

0

0

0

Kostnader

17 736

4 600

26%

17 536

16 519

1 217

Myndighetskontoret

17 736

4 595

26%

17 536

16 519

1 217

-93

-78

84%

-2 102

-143

50

31 744

10 909

34%

34 554

32 384

-640

Intäkter
Kostnader
Hälso- och sjukvårdsorg.

31 651

10 830

34%

32 452

32 241

-590

Intäkter

-63 851

-23 472

37%

-64 886

-70 408

6 557

Kostnader

144 582

51 631

36%

147 391

151 598

-7 016

Hemtjänst

80 731

28 159

35%

82 505

81 190

-459

Intäkter

-2 586

-867

34%

-5 253

-2 350

-236

Kostnader

175 981

58 762

33%

181 187

181 533

-5 552

Särskilt boende

173 395

57 895

33%

175 934

179 183

-5 788

Total

288 238

98 181

34%

292 339

290 308

-2 070

Kommentar till prognosen

Vård och omsorg visar ett underskott på 2,1 mkr.
För att öka möjligheten till ett nära ledarskap och skapa hanterbara chefsområden har sektorn valt
att skapa ytterligare ett chefsled. Två strategtjänster har omvandlats till verksamhetschefstjänster och
en verksamhetschef har nyrekryterats. På enhetschefsnivå kommer gruppen att utökas med två
enhetschefer under hösten. Utökningen är nödvändig för att möta det ökade behovet av
omsorgsinsatser men innebär en ökad kostnad för sektorn.
Vård och omsorg centralt
Vård och omsorg centralt visar ett överskott på 3,6 mkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter
i form av äldreomsorgsavgifter samt på kapitalkostnader då investeringsprojekt för året inte påbörjats
ännu.
Hemtjänst
Hemtjänsttimmarna totalt har ökat under våren, framför allt inom Betarens, Hällestads och Skedevis
områden. På de enheter där ökningen skett har det inneburit högre vikarie-omfattning. För
hemtjänstenheterna på den östra sidan har timmarna minskat vilket medför svårigheter att minska
personalkostnaderna inom samma tidsram och omfattning.
Särskilt boende
Ett ökat antal äldre med stora omsorgsbehov under våren har inneburit fullbelagda boenden och
beslut om särskilt boende har inte kunnat verkställas inom lagstadgade tre månader. För att minska
den akuta platsbristen som råder inom kommunens särskilda boenden har Betarens vårdboende och
Storängsgården ändrat användningsområde för några rum till tillfälliga lägenheter. De utökade
platserna beräknas kosta 0,1 mkr i personal- och materialkostnader utöver budget.
Sektorns korttidsboende Sergelsgården har under det senaste året haft flera brukare med mycket
höga omvårdnadsbehov. I syfte att korta tiden för slutenvård skrivs äldre såväl som unga multisjuka
med stora omvårdnadsbehov ut tidigare för omhändertagande inom kommunens äldreomsorg. Sedan
april har Sergelsgården en person som kräver extra bemanning dygnet runt. Det medför en utökad
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kostnad på cirka 2 mkr. Sju personer under 65 år har vårdats på Sergelsgården under längre, över 1
år, och kortare tid.
Ovanstående beskrivning av allt fler multisjuka med stora medicinska behov och stora
omvårdnadsbehov återfinns inom samtliga områden i sektor vård och omsorg, men märks hittills
mest på Sergelsgården med dess speciella inriktning.
Storängsgården visar ett underskott 2,7 mkr, som främst beror på höga personalkostnader.
Orsakerna bakom de höga personalkostnaderna är hög sjukfrånvaro och svårigheter att få logistiken
inom boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser.

Prognosantaganden

Sektorn har tidigare haft en buffert centralt för att kunna täcka upp oväntade kostnader och ökade
volymer. På grund av besparingskravet på 9 mkr finns det i år inte utrymme för en sådan buffert.
Sedan 2015 har sektorn mottagit statsbidrag om 5 mkr per år för ökad bemanning. Bidraget har varit
mycket uppskattat på enheterna men finns inte kvar under 2019. Det innebär att enheter som använt
statsbidragen för att höja sin grundbemanning måste minska sin personalstyrka eller finansiera den
inom egen budgetram.
I myndighetskontorets budget finns flera poster som är svåra att prognostisera såsom till exempel
färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning. I dagsläget ser dessa poster ut att visa ett överskott
på 1 mkr. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det, främst avseende bostadsanpassning, kan
aktualiseras ärenden som innebär mycket stora kostnader. Det prognosticerade överskottet kan då
istället visa ett underskott.
Då det under en längre tid varit svårt att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal har arbetsgrupperna
under senaste åren tidvis gått underbemannade. Detta har medfört hård belastning på de som varit i
tjänst, vilket bidragit till långtidssjukskrivningar och dålig arbetsmiljö. Då det inte finns vikarier att
tillgå för denna personalkategori behöver all frånvaro täckas upp med tillsvidareanställda
medarbetare. Enheten har därför valt att ha ett visst överskott av personal, för att säkra arbetsmiljö
och tillgång till legitimerade medarbetare över tid.
Under våren har enheten haft framgång i rekryteringar och under sommar och tidig höst kommer ett
antal nya medarbetare. I uppföljning på året ser det ut som att hälso- och sjukvårdsorganisationen
utifrån dessa nyrekryteringar kommer att göra ett underskott. Men med ett effektivt nyttjande av
dessa personalresurser och med erfarenheten av en föränderlig personalgrupp är riskerna mycket
små att detta skulle generera ett ekonomiskt underskott. Bemanningsfrågan följs nogsamt och skulle
det visa sig finnas anledning att tänka om finns planer att samverka om personalresursen med
närsjukvården i Finspång.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

I sektorns organisationsöversyn lyftes behovet av att skapa hanterbara chefsområden med ett nära
ledarskap med syftet att vara en attraktiv arbetsplats. Förändringen ska även bidra till att ge utrymme
för digitaliserings- och effektiviseringsarbete.
Sektorn har en fortsatt hög vikarieomfattning. En av tre årsarbetare i verksamheterna är en vikarie.
Detta har påverkan på arbetsmiljön, sjukfrånvaron, effektiviteten och kontinuiteten. Utifrån detta och
projektet översyn av processer inom bemanning skapades ett uppdrag med fokus på rätt
grundbemanning som påbörjades under hösten 2018 och kommer att fortsätta under 2019.
Uppdraget innebär att alla enheter ska ha uppdaterade bemanningskrav för att säkra att rätt person
med rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tid. Målet med uppdraget är att vara en attraktiv
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arbetsplats, minska övertiden, minska sjukfrånvaron samt minska vikarieomfattningen. Detta medför
en ökad effektivitet med minskade kostnader något som är absolut nödvändigt för att möta
framtidens utmaningar inom äldreomsorgen.
Myndighetskontoret kommer under våren arbeta med att ta fram riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag. Riktlinjerna kommer att beskriva det förändrade arbetssätt som pågår, grundat på
Boverkets handbok samt de bedömningskriterier som är möjliga att utgå ifrån enligt gällande
lagstiftning. Riktlinjerna kan komma att göra bedömningarna om bostadsanpassningsbidrag mer
restriktiva. Myndighetskontoret har också i uppdrag att intensifiera uppföljningen av fattade
biståndsbeslut för att säkra att besluten är aktuella.
Hemtjänstenheterna kommer fortsätta arbete aktivt med effektiv schemaplanering för att minska
spilltid. För att möta volymförändringar kommer enheterna att arbeta vidare med frågan kring
samverkan, för att minska personalkostnaderna och vikarieomfattningen.
Storängsgårdens underskott beror bland annat på svårigheterna med samordning av personalresurser
på grund av lokalerna. En omorganisering och ombyggnation av avdelningar är precis gjord och bör
visa effekt under året i form av lägre vikarieomfattning och bättre samarbetsmöjligheter mellan
avdelningarna. Storängsgårdens svårigheter med logistiken på grund av lokalernas utformning avhjälps
delvis men inte helt med denna ombyggnation, vilket beskrivs i rapporten ”Utbyggnad av
boendeplatser inom äldreomsorgen – Behov och möjliga alternativ”, presenterad för
kommunstyrelsen i april 2019.
Sektorn kommer också att initiera en diskussion och ett arbete utifrån socialtjänstlagens begrepp
”skälig levnadsnivå”. Det finns starka skäl att titta på om de förändringar som skett i samhället
avseende bland annat digitaliseringen kan bidra till ett förändrat sätt att säkerställa att våra äldre får
sina behov tillgodosedda.
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Politisk ledning
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader

4 459

1 037

23%

3 268

4 459

0

629

209

33%

298

629

0

Kommunfullmäktige

4 459

1 037

23%

3 268

4 459

0

Kostnader

1 207

123

10%

769

1 207

0

varav beredningar

Revisionen

1 207

123

10%

769

1 207

0

-1 092

-99

9%

-1 091

-1 092

0

Kostnader

3 504

1 090

31%

3 732

3 504

0

Överförmyndaren

2 412

991

41%

2 641

2 412

0

Kostnader

128

96

75%

100

195

-67

Bygg- och miljönämnd

128

96

75%

100

195

-67

-513

-516

101%

-433

-516

3

1 207

205

17%

1 333

1 210

-3

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Valnämnden

694

-311

-45%

900

694

0

5 496

2 069

38%

6 695

5 780

-284

varav sociala myndighetsnämnden

287

98

34%

278

287

0

varav KS medel för oförutsedda behov

700

60

9%

174

700

0

5 496

2 069

38%

6 695

5 780

-284

14 396

4 005

28%

14 373

14 747

-351

Kostnader

Kommunstyrelsen
Total

Kommentar till prognosen
Under året utgår ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevald enligt avtal vilket påverkar
Kommunstyrelsens resultat.
Bygg- och miljönämnden redovisar ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning
förlorad arbetstid.
KS medel för oförutsedda
behov
Budget

723

Beslut:
Täckningskollen - licensavgift

-40 KS 161114 (år 2016-2020)

Bidrag LP-stiftelsen*)

-50 KS 170123 (år 2017-2018)

East sweden-medlemsinsats*)

-10 KS delbesl 170206 (from år 2017)

Industridag Östergötland 2018

-25 KS beslut 180122

Energiriket-medfinansiering testbädd

-25 KS delbeslut170308 (år 2017-2018)

Seniorgalan

-20 KS delbeslut 180109

Hyreskostnad DHR träffpunkt Nyhem

-10 KS delbeslut 180531

Tobaksfri duo

-10 KS delbeslut 181113

Summa beslut:

-190

Kvar att förbruka/prognosavvikelse:

533
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Kommungemensamma kostnader
Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Lönepott

21 862

0

0%

0

21 862

0

Lokalpool

1 324

403

30%

1 959

1 324

0

Centrala medel omplacering o rehab.

369

38

10%

184

369

0

Samordningsförbundet

600

169

28%

542

509

91

Landsbygdsutveckling

317

89

28%

267

267

50

Mellanskillnad CNG

0

0

0%

900

0

0

Ledarutvecklingsinsatser

264

34

0%

273

264

0

Partsgemensam kompetensutveckling

175

57

0%

140

175

0

Kompetensutvecklingsmedel

317

56

18%

343

317

0

4 510

0

0%

0

4 510

0

375

0

0%

369

375

0

-13 339

-4 446

33%

-14 000

-13 339

0

Utvecklings- och omställningspott
Medlemskap CKS
Upplösning fonderade flyktingmedel
Personalsociala åtgärder

300

0

0%

325

300

0

Kulturyta Rejmyre

200

67

34%

200

200

0

Sjuk-frisktjänst

0

0

0%

592

0

0

529

100

19%

238

529

0

Internränta nya investeringar

5 454

0

0%

0

1 454

4 000

Avskrivningar nya investeringar

4 938

0

0%

0

3 738

1 200

Vägföreningar

500

0

0%

0

500

0

E-handel

150

0

0%

0

150

0

Lönekartläggning

135

0

0%

0

65

70

2 000

0

0%

0

2 000

0

70

0

0%

0

0

70

1 000

0

0%

0

0

1 000

800

0

0%

0

800

0

32 850

-3 433

-10%

-7 668

26 369

6 481

Medarbetarenkät, Helix mm

Digitalisering
Avgiftssänkning Kulturskolan
Öppen förskola
Tjänster plan och bygglov
Total

Kommentar till prognosen

Inom kommungemensamma kostnader och intäkter har kommunen samlat en del av de gemensamma
poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns budget för nya avskrivningar kopplat till
investeringsbudgeten, utvecklingsmedel, och kommunens lokalpool. Även medel till
samordningsförbundet och andra projekt såsom landsbygdsutveckling och ledarskapsutveckling
återfinns här.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller
påverkar resultatet under del av året, vilket medför lägre kostnader för nya avskrivningar och
internränta.
Sektor utbildningen fortsätter att utreda uppstart av öppen förskola, prognosen är att
verksamheterna startar först nästa år.
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Prognosantaganden
I dagsläget finns flera ärenden från sektorerna om att erhålla pengar från utvecklings-och
omställningspotten som ska hanteras av Kommunstyrelsen. Prognosen förutsätter att alla medel
förbrukas under året.

Utvecklings- och omställningspott
Budget i tkr

4 950

Ramjusteringar per tertial 1:
Locker Room Talk

-140 KS 180910 till sektor utbildning

Platsutveckling Rejmyre

-300 KS 181001 till ledningsstaben

Marknadsföring O-ringen

-300 KS 190506

Summa beslut:

-740

Kvar att förbruka:

4 210

Finansenheten
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-1 321 466

-441 059

33% -1 283 997 -1 323 175

1 709

Skatter och stadsbidrag

-1 321 466

-441 059

33% -1 283 997 -1 323 175

1 709

-23 097

-8 663

Intäkter
Kostnader

38%

-35 014

-22 658

-439

3 202

1 623

51%

2987

3 232

-30

-19 895

-7 040

35%

-32 027

-19 426

-469

Intäkter

0

-34

0%

-5 327

0

0

Kostnader

0

16

0%

6 460

1 037

-1 037

Övriga kommungemensamma

0

0

0%

1 133

1 037

-1 037

-704

-503

71%

-9 235

-704

0

108

14

13%

684

108

0

Finansiella intäkter och
kostnader

Intäkter
Kostnader
Pensionsportföljen
Intäkter
Kostnader
Internbanken

-596

-489

82%

-8 551

-596

0

-21 107

-4 787

23%

-19 319

-19 107

-2 000

26 612

5 416

20%

20 023

19 612

7 000

5 505

629

11%

704

505

5 000

Intäkter

0

-43

0%

-12 435

0

0

Kostnader

0

43

0%

208

0

0

Stb Migrationsverket

0

0

0%

-12 227

0

0

-274 158

-90 522

33%

-268 391

-274 158

0

Kostnader

224 785

74 374

33%

220 747

224 685

100

PO o arbgiv avg

-49 373

-16 148

33%

-47 644

-49 473

100

86 172

9 470

11%

87 251

86 172

0

86 172

9 470

11%

87 251

86 172

0

-1 299 653

-454 655

35% -1 295 358 -1 304 956

5 303

Intäkter

Kostnader
Pensioner o löneskatt
Total
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Kommentar till prognosen

Sveriges kommuner och landsting (SKL)s senaste prognos för årets skatter och statsbidrag medför
ett prognostiserat överskott jämfört med budget. Utjämningssystemet ger lägre bidrag än budgeterat
samtidigt som årets skatteintäkter beräknas bli högre.
Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än budgeterat, flera lån har omsatts
till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir
samtidigt lägre då debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller
påverkar endast resultatet under del av året, vilket medför lägre interna ränteintäkter till
finansenheten.
Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter inkluderar kostnader avseende
förgävesprojekteringar för parkering Lillsjöbäcken då underlaget inte kan användas vidare. Ett nytt
höjdsystem genererar en ny inmätning av området samtidigt som hela anläggningen måste flyttas för
att undvika eventuell rasrisk. Här återfinns även lönekostnader för avgående kommundirektör.
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Förändring av ekonomiska ramar
Anslag

Budget

Ram-

strategisk

2019

justeringar

Beslut

plan 2019
Kommunfullmäktige

4 459

4 459

0

Överförmyndaren

2 412

2 412

0

Revisionen

1 207

1 207

0

Valnämnden

694

694

0

Bygg- och miljönämnden

128

128

0

5 496

5 496

0

700

700

0

114 700

114 651

Kommunstyrelsen inkl sociala
myndighetsnämnden
varav KS medel för oförutsedda
behov
Ledningsstaben

-49
700 Säkerhetssamordnare

från samhällsb.

704 Väktartjänster

från samhällsb.

622 GDPR-tjänst

från sektorerna

-781 Miljöstrateg
-1 894 Sänkt internränta, internhyra

till samhällsb.
till finansenheten/samhällsb.

300 Kulturskoletaxa

från kommungem.

300 Platsutveckling Rejmyre

från kommungem.
utvecklingspotten

Sektor samhällsbyggnad

75 896

75 353

-543
-9 246 Sänkt internränta
2 253 nya kapitalkostnader
-1 051 Löneöverssyn 2018 serviceenheten

till köpande sektorer

7 700 Justering internhyror

till/från övriga sektor

-700 Säkerhetssamordnare
-704 Väktartjänster
500 Vägsamfälligheter

Sektor social omsorg

225 630

225 519

till ledningsstaben
från ledningsstaben

-111

-25 Sänkt internränta, internhyra
535 927

till ledningsstaben
från kommungem.

-76 GDPR-tjänst

26 Löneöverssyn 2018 serviceenheten

533 858

till ledningsstaben

781 Miljöstrateg

-112 GDPR-tjänst
Sektor utbildning

till finansenheten
från kommungem.

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

2 069
815 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-247 GDPR-tjänst
-6 139 Sänkt internränta, internhyra

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

4 500 IT i skolan

från kommungem.

2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

från kommungem.

1 000 Skolbibliotek

från kommungem.

140 Locker room talk

från kommungem.
utvecklingspotten

Sektor Vård och omsorg

288 807

288 238

-569
210 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-187 GDPR-tjänst
-592 Sänkt internränta, internhyra

Kommungemensamma

43 090

32 850

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

-10 240

kostnader
-2 253 nya kapitalkostnader

till sektor utb.

-2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

till sektor utb.

-1 000 Skolbibliotek
-300 Kulturskoletaxa
253 Sänkt internränta, internhyra
Utvecklings- och omställningspotten:

-140 Locker room talk
-300 Platsutveckling Rejmyre

Ekonomiska ramar
Finansenheten

1 296 377

1 286 934

-1 309 597 -1 299 654
-13 220

-12 720

till sektor utb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.
till sektor utb.
till ledningsstaben

-8 646
9 943
9 943 Sänkt internränta

Total

sektor samhällsbyggnad

-4 500 IT i skolan

-500 Vägsamfälligheter ombudgetering

från sektorerna
till sektor samhällsb.

från eget kapital
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Finspångs
Förvaltnings- och
Industrihus AB

Delårsrapport
2019-04-30

AFFÄRSPLAN 2018-2020

ORG NR 556012-6228
118

FFIA
Resultaträkning

3186

2019-01-01

Utfall
Utfall
2018-04-30 2018-12-31

Budget
Utfall
2019 2019-04-30

Prognos
2019

Diff mot
Budget
-82
0
0
-62

Intäkter
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall

1 070
11
0
5

3 273
211
0
-54

3 322
211
0
-38

1 062
11
0
-30

32%

80%

3 240
211
0
-100

1 086

3 429

3 495

1 043

30%

3 351

-144

-73
-103
-98
-97
-22
-7
0
-21
0
-74

-282
-306
-262
-591
-103
-26
0
-25
-255
-167

-243
-400
-262
-616
-80
-2
-18
-47
0
-103

-20
-115
-88
-98
-27
-13
0
0
0
-33

8%

32%

-243
-400
-262
-616
-80
-20
-18
-45
0
-103

0
0
0
0
0
-18
0
2
0
0

-496

-2 017

-1 771

-396

22%

-1 787

-16

Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader

0
0
0
0
0
-248

0
0
0
0
-109
-754

-100
-100
0
-200
-110
-759

0
0
0
0
0
-248

0%

33%

-100
-100
0
-200
-110
-759

0
0
0
0
0
0

BRUTTORESULTAT

342

549

655

399

61%

495

-160

Administration
Administration, avskrivningar
Marknadsföring
Summa administration

-160
-17
0
-177

-665
-53
-7
-725

-644
-53
0
-697

11
-17
0
-7

-2%

1%

-644
-53
0
-697

0
0
0
0
0

RÖRELSERESULTAT

165

-176

-42

393

-935%

-202

-160

0
0
0
-187
0
-187

1 209
0
0
-746
0
463

552
0
0
-772
0
-220

0
0
0
-189
0
-189

0%

86%

552
0
0
-772
0
-220

0
0
0
0
0
0
0

-23

287

-262

203

-78%

-422

-160

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0%

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

-273
4

0
-185

0
0

0%

0
-185

0
0

-23

19

-447

203

-607

-160

Intäkter totalt

5%
0%

Driftkostnader
Fastighetsskötsel

Reparationer o löpande underhåll
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader

29%
34%
16%
34%
675%
0%
0%
0%

Underhållskostnad
0%
0%
0%
0%

Administration och marknadsföring
33%
0%

Finansiella kostnader netto
Koncernbidrag
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

0%
0%
25%
0%

Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Kostnader av engångskaraktär
Restituerad skatt
Summa jämförelsestörande poster

0%
0%
0%

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering
Latent skatt

RESULTAT

AFFÄRSPLAN 2018-2020

0%

ORG NR 556012-6228
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Kommentar:
Budget uppgår till -447 tkr för 2019
Förväntade avvikelser i dagsläget finns på intäktssidan i Rejmyre, huvudsakligen
beroende på att Gästgiveriet har saknat hyresgäst under våren. Fastigheten har haft svårt
att bära sina egna driftkostnader under de senaste åren.
Koncernbidrag prognostiserat till 552 tkr, utfallet år 2017 uppgick till 2,4 Mkr och år
2018 till 1,2 Mkr.
I övrigt inga kända större driftavvikelser som påverkar resultatet.
Förväntat resultat -607 tkr (avvikelse på -160 tkr).

AFFÄRSPLAN 2018-2020

ORG NR 556012-6228
120

Kommunstyrelsen

Tertialrapport 1

2019-05-13

Vallonbygden AB överlämnar härmed tertialrapport 1 för 2019.
Resultat efter finansnetto för egna fastigheter är per 2019-04-30 3 498 tkr.
Affärsområde egna fastigheter:

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

i

Nettointäkter ligger i linje med budgeterat belopp.

i

Fastighetsskötsel ligger ca 2% över budget för tertial 1 eller ca 185 tkr högre än
budgeterat värde uttryckt i kronor. Om man jämför med utfall för samma period 2018
ligger vi ca 200 tkr lägre, dock har halkbekämpning varit ca 400 tkr lägre jämfört med
samma period i fjol.

i

Kostnader för reparationer och löpande underhåll ligger över budget för tertial 1 eller ca
740 tkr högre än budget. Det är de vanliga problemen i form av vattenskador etc. som gör
att vi svårt att klara detta konto mot budget. Jämfört mot föregående år är siffran ca 825
tkr högre. Vi har i detta belopp oreglerade försäkringsskador om ca 210 tkr.

i

Fastighetsel ligger över budget med 10% eller ca 560 tkr utryckt i kronor, dock har vi ju
passerat ett ”mörkt” kvartal med stort behov av belysning. Enligt vår driftingenjör har vi
2019 spotpriser på el som gör att kostnaden per kwh är lägre på sommarhalvåret. Under
2018 hade vi el till fast pris, d v s priset var lika alla månader på året. Dock får vi under
året följa denna post för att se vad som beror på ökad/ändrad förbrukning i befintliga
fastigheter och hur stor del som beror på de nya förvaltningsobjekt som har tillkommit
under ”resans” gång. Första tertialen 2018 var kostnaden ca 260 tkr lägre än den varit
samma period 2019.

i

Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen ska ske första tertialen enligt FTV:s
normnyckel. Under tertial 1 2019 har förbrukningen varit ca 43% mot budget. Avvikelse
mot linjär budget i kronor blev 1 740 tkr högre än budgeterat värde.

i

V/A och renhållning ligger i något över budget. V/A ca 115 tkr högre och renhållning ca 20
tkr högre än budget.
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i

Övriga driftskostnader ligger under budget uttryckt i procent ca 8% lägre och kronor ca
360 tkr lägre än budget. Det kan finnas några fakturor som tillhör konto men inte är med i
skrivande stund, men borde ha bokats i Tertial 1.

i

Fastighetsförsäkringar ligger något under budget.

i

Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än budget beroende på ett högre
utfall för fastighetsskötsel, reparationer, fastighetsel och uppvärmning och VA &
renhållning för tertial 1 jämfört med linjär budget.

i

Fastighetsskatten ligger i nivå med budget

i

Räntekostnader ligger i linje med budget
ª Sammanfattning är att finansiella kostnader ligger i nivå med budget

Avskrivningar ligger i nivå med budget.
i

Administration och marknadsföring ligger i nivå budget eller uttryckt i procent 1% lägre
och ca 130 tkr lägre uttryckt i kronor. Det senare består i att årets löneökningar inte har
blivit utbetalda för april månad, utan kommer att komma med maj månads
löneutbetalning.

Resultat 2019 för Affärsområde 1 pekar, precis som budgeterat, på ett plusresultat på ca 9-11 Mkr
för helåret 2019.

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588
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Kommentarer utfall tertial 1 Affärsområde Förvaltade Fastigheter
Utfall är per 2019-04-30 är – 3 084 tkr vid en erhållen förvaltningsersättning om 16 778 för
tertial 1

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

i

Fastighetsskötsel ligger ca 9% över budget för tertial 1 eller ca 620 tkr högre i kronor
räknat. Jämfört med utfallet året innan ligger fastighetsskötsel ca 510 tkr är lägre. Där av
utgör minskade kostnader för halkbekämpning ca 390 tkr jämfört med samma period i fjol.

i

Kostnader för Reparationer och löpande underhåll ligger lägre än budget. Uttryckt i
procent 4% lägre för tertial 1 eller ca 300 tkr utryckt i kronor.

i

Fastighetsel ligger ca 15% högre än budget eller 1.713 tkr uttryckt i kronor och hänger
samman med att första tertialen är mörkare (mer belysning) än genomsnittet av övriga
året. Enligt vår driftingenjör har vi 2019 spotpriser på el som gör att kostnaden per kwh är
lägre på sommarhalvåret. Under 2018 hade vi el till fast pris, d v s priset var lika alla
månader på året. Dock får vi under året följa denna post för att se vad som beror på
ökad/ändrad förbrukning i befintliga fastigheter och hur stor del som beror på de nya
förvaltningsobjekt som har tillkommit under ”resans” gång. Första tertialen 2018 var
kostnaden ca 630 tkr lägre än den varit samma period 2019.

i

Uppvärmning – riktvärde är ca 50 % av förbrukningen sker under första tertialen enligt
FTV:s normnyckel. Tertial 1 har förbrukningen varit ca 41 % mot budget. Avvikelse mot
linjär budget i kronor blev 1 000 tkr högre. Första tertialen 2018 var kostnaden ca 120 tkr
högre än den varit samma period 2019.

i

V/A ligger lite över budget, uttryckt i procent ca 3% eller i kronor ca 70 tkr. Renhållning
ligger nästan i nivå med budget eller 1% högre i procent och i kronor 5 tkr.

i

Övriga driftskostnader ligger över linjär förbrukning eller uttryckt i procent 4% högre och i
kronor ca 45 tkr högre än linjär förbrukning. Posten består av inbrotts- och brandlarm
och bevakningskostnader. I och med att Finspångs kommun har valt en hög nivå i form av
automat larm blir kostnaden hög för såväl köpta externa tjänster av Siemens, Securitas,
Telia men även internt i form av köpta tjänster av Räddningstjänsten.

i

Fastighetsunderhållet ligger betydligt under budget, utryckt i procent 14% lägre och
uttryckt i kronor ca 400 tkr vilket till största delen beror på en stor prioritering av de
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underhållsåtgärder som utförs och att mycket av planerat underhåll genomförs under
sommarmånaderna.
ª Sammanfattning är att driftskostnader ligger i högre än linjär budget beroende på
ett sämre utfall för, fastighetsskötsel, fastighetsel, uppvärmningskostnader, VA &
renhållning och övriga driftskostnader. Underhållet för första tertialen ligger
under budget. Ser man till uppvärmning för denna period ur ett icke linjärt
perspektiv ligger egentligen utfallet bättre om man ser på denna period som
normalt står för 50% (normnyckel från FTV) av årsförbrukningen (utfall för
perioden 48%).
i

Administration ligger 13% högre än budget uttryckt linjärt i procent och ca 420 tkr högre
uttryckt i kronor. Det senare består i en lägre budget jämfört med vad kostnaden har varit
tidigare år för administration. Jämför med samma period i fjol har kostnaderna minskat
med ca 120 tkr.

Vallonbygden kommer inte med nuvarande erhållen förvaltningsersättning omräknad till
helårsekvivalent att nå ett ”noll” resultat. Det pekar mera åt ett underskott på mellan 3,0-3,5
Mkr på helåret.

Ekonomichef

Bengt Berglund

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
Fax 0122-249 69
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588
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Resultaträkning

Totalt
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

Prognos
2019

Diff mot
Budget

44 159
16 960
259
-82
-309
60 987

133 682
52 499
823
-283
-805
185 916

137 020
50 337
600
-300
-1 030
186 627

45 901
16 778
167
-77
-384
62 384

137 020
50 337
600
-300
-1 030
186 627

228
-1
-33
23
-41
175

-7 661
-6 559
-7 065
-14 516
-3 775
-1 337
-156
-203
-38
-1 897
-43 207

-20 258
-20 950
-16 889
-32 397
-11 524
-4 006
-692
-610
-299
-5 625
-113 250

-18 562
-20 764
-17 037
-32 277
-11 445
-4 179
-780
-750
-500
-5 280
-111 574

-6 993
-7 361
-7 950
-13 490
-3 996
-1 415
-140
-205
-129
-1 445
-43 123

-19 933
-20 764
-17 310
-32 240
-11 450
-4 170
-780
-750
-500
-5 400
-113 297

-806
-439
-2 271
-2 731
-181
-22
120
45
38
315
-5 932

Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning
inkl. U
g byggnader
g

-3 467
-1 343
-1 739
-6 549
-565
-5 565

-8 651
-2 194
-3 636
-14 481
-1 742
-17 402

-9 000
-2 828
-4 000
-15 828
-1 800
-18 000

-2 509
-531
-647
-3 687
-600
-5 862

-9 000
-2 800
-4 000
-15 800
-1 800
-18 000

491
411
687
1 589
0
138

BRUTTORESULTAT

5 102

39 042

39 425

9 112

37 730

-4 029

-15 690
-544
0
-611
-16 844
22 197

-13 794
-600
0
-795
-15 189
24 236

-4 891
-205
0
-119
-5 215
3 897

-15 400
-600
0
-795
-16 795
20 935

-293
-5
0
146
-152
-4 182

16
0
-10 021
0
-10 004
12 193

50
0
-10 599
0
-10 549
13 687

3
0
-3 486
0
-3 483
414

50
0
-10 600
0
-16 705
10 385

-14
0
47
0
33
-4 148

3 876
0
0
0
0
0
0
3 876

0
-209
-1 017
0
0
336
-2 072
-2 962

0
0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

3 084
0
0
0
0
0
0
3 084

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

3 084
0
0
0
0
1 167
0
3 084

212

9 231

10 185

3 498

6 884
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Intäkter

Hyra
Förvaltningsersättning
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
Vatten
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

Underhållskostnad

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
UNG
Marknadsföring
Summa administration, fö
RÖRELSERESULTAT

-5 238
-162
0
-113
-5 513
-411

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

6
0
-3 259
0
-3 253
-3 664

Jämförelsestörande poster
Justering AO 2
Koncernbidrag
Reavinst försäljning av fastigh
Skatt p g a ändrad taxering
Nedskivning
Skatt på årets resultat
Förändring latentskatt
Summa jämförelsestörand

RESULTAT

RSNVB 19042019-05-1009:56
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Resultaträkning
Intäkter

Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Driftkostnader

Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

Affärsområde 1
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

44 159
230
-82
-309
43 999

133 682
624
-283
-805
133 218

137 020
600
-300
-1 030
136 290

45 901
156
-77
-384
45 596

33%

-4 229
-4 347
-2 139
-8 894
-2 864
-988
-152
-203
-38
-1 436
-25 291

-11 568
-14 283
-5 482
-19 002
-8 857
-3 007
-530
-610
-299
-3 949
-67 587

-11 530
-13 290
-5 510
-18 740
-8 750
-3 170
-620
-750
-500
-4 400
-67 260

-4 029
-5 170
-2 395
-7 986
-3 031
-1 074
-140
-205
-129
-1 109
-25 267

35%

-3 467
0
-1 739
0
0
-5 206
-565
-5 565
7 371

-8 651
0
-3 636
0
0
-12 287
-1 742
-17 402
34 201

-9 000
0
-4 000
0
0
-13 000
-1 800
-18 000
36 230

-2 509
0
-647
0
0
-3 156
-600
-5 862
10 712

28%

-10 849
-544
-611
-12 004
22 197

-10 600
-600
-795
-11 995
24 235

-3 407
-205
-119
-3 731
6 981

32%

16
-10 020
0
-10 004
12 193

50
-10 600
0
-10 550
13 685

3
-3 486
0
-3 483
3 498

0
0
0
0
0
0
0

-209
-1 017
0
0
336
-2 072
-2 962

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

0
0
0
0
0
0
0

212

9 231

10 185

3 498

26%
26%
37%
33%

39%
43%
43%
35%
34%
23%
27%
26%
25%
38%

Prognos
2019

Diff mot
Budget

137 020
600
-300
-1 030
136 290

228
-44
23
-41
166

-11 530
-13 290
-5 510
-18 740
-8 750
-3 170
-620
-750
-500
-4 400
-67 260

-185
-740
-558
-1 739
-114
-17
67
45
38
358
-2 847

-9 000
0
-4 000
0
0
-13 000
-1 800
-18 000
36 230

491
0
687
0
0
1 178
0
138
-1 365

-10 600
-600
-795
-11 995
24 235

127
-5
146
268
-1 097

50
-10 600
0
-10 550
13 685

-14
47
0
33
-1 064

0
0
0
0
-3 500
0
-3 500

0
0
0
0
1 167
0
1 167

10 185

-1 064

Underhållskostnad
Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Skattereduktion
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader inkl. U
BRUTTORESULTAT

0%
16%
0%
0%
24%
33%
33%

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
Marknadsföring
Summa administration, för
RÖRELSERESULTAT

-3 632
-162
-113
-3 907
3 464

34%
15%
31%

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

6
-3 259
0
-3 253
212

6%
33%
0%
33%

Jämförelsestörande poster
Koncernbidrag
Reavinst/förlust
Skatt p g a ändrad taxering
Nedskrivning
Skatt på årets resultat
Förändring latent skatt
Summa jämförelsestörand

RESULTAT

RSNVB 19042019-05-1009:56

0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Resultaträkning

Förvaltade fastigheter
Utfall
2018.04

Utfall
2018.12

Budget
2019

Utfall
2019.04

16 960
0
29
0
0
16 989

52 499
0
199
0
0
52 697

50 333
0
0
0
0
50 333

16 778
0
11
0
0
16 788

33%

-3 432
-2 213
-4 925
-5 622
-910
-349
-3
0
-460
-17 915

-8 690
-6 667
-11 407
-13 395
-2 667
-999
-163
0
-1 676
-45 663

-7 029
-7 474
-11 527
-13 537
-2 695
-1 009
-160
0
-880
-44 311

-2 964
-2 190
-5 555
-5 504
-965
-341
0
0
-336
-17 857

42%

Lägenhetsunderhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning
inkl. U
g byggnader
g

0
-1 343
0
0
-1 343
0
0

0
-2 194
0
0
-2 194
0
0

0
-2 828
0
0
-2 828
0
0

0
-531
0
0
-531
0
0

BRUTTORESULTAT

-2 269

4 841

3 194

-1 599

-4 841
0
0
-4 841
0

-3 194
0
0
-3 194
0

-1 485
0
0
-1 485
-3 084

46%

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
-3 084

0%

3 876
3 876

0
0

0
0

0

0

0

Intäkter

Förvaltningsersättning
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall
Intäkter totalt

Prognos
2019

Diff mot
Budget

50 333
0
0
0
0
50 333

0
0
11
0
0
11

-8 400
-7 474
-11 800
-13 500
-2 700
-1 000
-160
0
-1 000
-46 034

-621
301
-1 713
-992
-67
-5
53
0
-43
-3 086

0
-2 800
0
0
-2 800
0
0

0
412
0
0
-60
0
0

1 499

-3 135

-4 800
0
0
-4 800
-3 301

-420
0
0
-420
-3 555

0
0
0
0
0
-3 301

0
0
0
0
0
-3 555

3 084
3 084

0
0

3 084
3 084

0

-3 301

-471

0%
0%
0%
0%
33%

Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande under
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Övriga driftkostnader
Summa driftskostnader

29%
48%
41%
36%
34%
0%
0%
38%
40%

Underhållskostnad
0%
19%
0%
0%
19%
0%
0%

Administration och marknadsföring
Administration
Administration avskrivning
Annonsering
Summa administration, för
RÖRELSERESULTAT

-1 606
0
0
-1 606
-3 876

0%
0%
46%

Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnad
RESULTAT EFTER FINANSN

0
0
0
0
0
-3 876

0%
0%
0%
0%

Jämförelsestörande poster
Över/underskott AO 2

RESULTAT

RSNVB 19042019-05-1009:56
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FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AB - UPPFÖLJNING TERTIAL 1 2019
Resultaträkning
2019-04-30

Budget
Bokslut Avv ack
ack 2019 ack 2019 BudgetUtfall

Ack
utfall
2018

Årsbudg Prognos Avvikels
2019
2019
e BudProg

1
2
3
4
5
6

Intäkter energi
Intäkter förbränning avfall
Intäkter vatten och avlopp
Intäkter avfall
Intäkter övrigt
Rörelseintäkter

37 402,1
3 280,0
18 081,2
7 499,9
5 085,6
71 348,8

38 830,6
3 372,6
17 696,9
7 065,6
5 335,4
72 301,2

1 428,5
92,6
-384,3
-434,3
249,8
952,4

42 235,4
3 208,1
16 446,4
6 575,7
4 013,2
72 478,7

85 039,2
9 225,0
55 708,0
22 503,4
16 571,8
189 047,5

85 039,2
9 225,0
55 708,0
22 503,4
16 571,8
189 047,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

7
8
9
10

Rörelsens sidointäkter
Aktiverat arbete
Övriga rörelseintäkter
INTÄKTER

11,7
983,3
228,8
72 572,5

23,2
1 300,5
270,6
73 895,5

11,5
317,2
41,8
1 322,9

18,8
1 216,4
454,1
74 168,1

35,0
2 950,0
686,3
192 718,8

35,0
2 950,0
686,3
192 718,8

0,0
0,0
0,0
0,0

11
12
13
14
15
16
17
18

Bränslekostnader
Övriga rörelsekostnader
Underhållskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelsekostnader
RÖRELSERESULTAT

-8 763,2
-9 332,4
-2 721,5
-12 868,3
-13 433,5
-11 617,7
-58 736,7
13 835,8

-8 590,5
-7 369,9
-4 106,4
-13 087,4
-12 664,7
-9 931,4
-55 750,3
18 145,1

172,7
1 962,6
-1 384,9
-219,1
768,8
1 686,3
2 986,4
4 309,3

-12 067,5
-7 127,3
-3 407,1
-11 785,7
-11 084,6
-9 886,7
-55 358,8
18 809,3

-15 507,0
-28 223,7
-11 844,6
-38 675,0
-40 300,6
-34 853,0
-169 403,9
23 314,8

-15 507,0
-28 223,7
-11 844,6
-38 675,0
-40 300,6
-34 853,0
-169 403,9
23 314,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19 Ränteintäkter
20 Räntekostnader moderbolag

0,0
-2 566,7

20,3
-2 127,1

20,3
439,6

48,7
-2 509,4

0,0
-7 700,0

0,0
-7 700,0

0,0
0,0

21 Övriga räntekostnader
22 Finansnetto

0,0
-2 566,7

-0,3
-2 107,1

-0,3
459,6

-0,1
-2 460,8

0,0
-7 700,0

0,0
-7 700,0

0,0
0,0

23 RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

11 269,2

16 038,1

4 768,9

16 348,5

15 614,8

15 614,8

0,0

24 Bokslutdispositioner
25 Skatter
26 ÅRETS RESULTAT

0,0
-1 194,4
10 074,8

0,0
0,0
16 038,1

0,0
1 194,4
5 963,3

0,0
0,0
16 348,5

0,0
-3 583,2
12 031,6

0,0
-3 583,2
12 031,6

0,0
0,0
0,0
0

Kommentar:

Utfallet för första 4 månaderna är totalt sett klart bättre än budgeterat. Vi har något hägre intäkter
än det budgeterade. Samtidigt är kostnaderna generellt lägre än budgeterat.
Samtliga avdelningar har ett resultat som är något bättre än den budgeterade så här långt.
En del kostnader faller inte ut riktigt på det sätt som de är periodiserade i budget.
Vårt rörelseresultat är 18,1 Mkr vilket är 4,3 Mkr bätte än budget.
Resultat efter finansiella poster är 16,0 Mkr vilket är 4,8 Mkr bättre än budget.
Vi ser inga poster som sticker ut tillräckligt åt något håll för att justera vårt förväntade resultat för
året redan nu. Vi ligger kvar med våra budgetsiffror som prognos för hela 2019.
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Balansräkning i TKR

Ingående
balans
2019-01-01

Ack Utfall

Utgående
balans
2019-04-30

Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående investeringar
Summa anläggningstillgångar

31 297,1
332 341,1
3 781,5
21 953,4
389 373,2

-645,5
-9 093,9
-192,0
10 395,9
464,5

30 651,6
323 247,2
3 589,6
32 349,3
389 837,7

Summa finansiella anläggningstillgångar

389 373,2

464,5

389 837,7

Lager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

3 937,9
53 601,4
360,5
1 380,2
40 756,1
100 036,1
878 782,5

-609,5
-24 320,2
162,5
5 199,7
14 665,3
-4 902,4
-4 437,9

3 328,4
29 281,2
523,0
6 579,8
55 421,4
95 133,7
484 971,4

Fritt eget kapital
Bundet eget kapital
Summa eget kapital

-26 102,4
-25 501,0
-51 603,4

0,0
0,0
0,0

-26 102,4
-25 501,0
-51 603,4

Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder

-31 235,9
-30 102,1
-320 160,0

0,0
0,0
0,0

-31 235,9
-30 102,1
-320 160,0

Leverantörsskuld
Övriga skulder koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Årets resultat

-23 199,8
-1 000,0
-6 015,6
-26 092,4
-56 307,8
-489 409,3
0,0

10 106,2
1 000,0
5 640,8
3 728,9
20 476,0
20 476,0
16 038,1

-13 093,6
0,0
-374,8
-22 363,5
-35 831,9
-468 933,3
16 038,1
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Resultat per avdelning 2019- Ack Budget Ack Utfall
Avv
2019
2019
04-30
BudgetUtfall
51 427,7 52 276,1
848,4
11 Administrativa avdelningen
581,2
13 Energiavdelningen
-19 894,9 -19 313,7
1 647,9 1 445,8
15 Avfallsavdelningen
202,1
16 Vattenavdelningen
-12 685,0 -11 251,2 1 433,8
18 Teknikavdelningen
-9 972,3
-9 692,6
279,7
2 371,5 1 374,4
19 Finans
997,2
Total
10 074,8 16 038,1 5 963,3

Utfall Ack fg
år
55 605,7
-23 869,1
1 516,3
-11 819,5
-7 431,6
2 346,7
16 348,5

Budget 2019 Prognos
2019
129 614,6
-54 256,6
609,9
-38 055,1
-28 872,6
2 991,5
12 031,6

129 614,6
-54 256,6
609,9
-38 055,1
-28 872,6
2 991,5
12 031,6

Avv
BudgetPrognos
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Datum
2019-05-08

Tertialrapport 2019-04-30
Kommentar till resultat 2019-04-30 och prognos 1 2019
Finet visar ett resultat före skatt -701tkr.
Anledningen till det negativa resultatet är att vi inte har kunnat fiberansluta så många fastigheter
under de första månaderna på året. Det är flera stora fiberprojekt som pågår och vi räknar med att
hinna ansluta ca 350 fastigheter enligt budgeterad siffra.
Annars följer vi budgeten bra på samtliga poster och gör därför inga förändringar i prognos 1.
Vi räknar med vid årets slut att ha ett positivt resultat på 200 tkr som vi (efter beslut av Finets
styrelse) bokar upp som en obeskattad reserv genom en överavskrivning vilket medför ett noll
resultat efter skatt.
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Finet AB Resultatrapport
Intäkter
Anslutningsavgifter privat och företag
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev)
Företags abonnemang (Finet)

Bokslut 2018

Utfall 2018-04-30 Budget 2019

4 802 760
7 630 113
269 229
1 739 191
4 645 092
1 693 088
807 154
691 200

861 280
2 415 697
176 687
553 102
1 471 712
500 114
224 025
74 781

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000

22 277 827

6 439 225

-5 532 642
-1 217 695
-368 267
-8 321 224
-6 951 405

-1 682 288
-293 836
-68 625
-2 162 264
-2 216 221

-22 391 233

Rörelseresultat

Utfall 2019-04-30 Prognos 1 2019

23 995 000

721 648
2 815 445
0
582 924
1 499 916
613 884
313 903
335 949
6 883 668

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000
23 995 000

-6 423 234

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

-1 874 782
-269 130
-110 583
-2 403 613
-2 431 755
-7 089 863

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

-113 406

15 991

1 925 000

-206 195

1 925 000

Räntekostnader

-1 272 989

-371 410

-1 560 000

-440 347

-1 560 000

Resultat efter finansiella poster

-1 386 395

-355 418

365 000

-646 541

365 000

Bokslutsdipositioner
Upplupen/Lämnat koncernbidrag
Överavskrivning

0
1 266 042

-55 000

-165 000

-55 000
0

-165 000

-120 353

-410 418

200 000

-701 541

200 000

TV
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen)
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster
Hyra datorhall
Övriga intäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Marknadsföring
Personalkostnader
Avskrivningar

Summa rörelsekostnader

Resultat före skatt
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2019-05-20

2019-§ 229

Dnr: KS.2019.0525

59 (59)

Ekonomisk redovisning - Tertial 1 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
tertial 1 visar ett underskott på 4 mkr, en avvikelse med 17 mkr.
Sektor social omsorg erhöll 2019-05-16 utslag från förvaltningsrätten att Finspångs kommun
åläggs att betala 900 tkr i särskild avgift enligt 28 a § LSS för underlåtenhet att inom skälig tid
verkställa beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS. Denna summa är
inte med i prognosen ovan.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,9 procent högre kostnader än
budgeterat. För sektor utbildning är avvikelsen 2 procent och vård och omsorg har
en avvikelse på 0,7 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 15 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 10,5 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små,
vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler
bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 2 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukar
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler
som inte är optimala för verksamheten.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-20

60 (59)

visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med aktivt med åtgärder för att komma tillrätta med de befarade
underskotten.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna tertialrapport 1, 2019

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

2019-05-09
Dnr KS.2019.0199

1 (1)

Kommunstyrelsen

Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.
Förslag till beslut
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022

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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Budgetramar 2020
Sammanfattning
Ekonomi- och styrningsavdelningen har beräknat nya budgetramar för 2020 med
plan 2021-2022 utifrån de planeringsförutsättningar som SKL föreslår, oförändrad
skattesats samt med den befolkningsutveckling som förutspås i kommunens
befolkningsprognos.
Beräkningen pekar på ett effektiviseringskrav på 0,6 procent för att nå resultatmålet
på 13,7 miljoner kronor som motsvarar 1 procent av skatter och statsbidrag.
Samarbetspartierna lägger i sitt förslag ett effektiviseringskrav på 1 procent på
samtliga verksamheter (även kommungemensamma poster). Det ger ett litet
utrymme för tillskott till några verksamheter.
Förslaget innebär att överförmyndaren erhåller tillskott med 282 tkr, sektor
samhällsbyggnad 500 tkr till drift av nya infrastrukturinvesteringar och 200 tkr till en
miljöutvecklingspott för mindre insatser.
Resultatet efter dessa tillskott ligger på 18 mkr för 2020.
Investeringsramen föreslås vara oförändrad på 65 mkr.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna förslag till budgetramar för 2020 och plan 2021-2022

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

Inför budgetarbetet

Yrkande om lönesatsning
Arbetsterapeut är ett bristyrke. Detta gäller även på längre sikt då efterfrågan på den
arbetsterapeutiska kompetensen förväntas öka ytterligare. Det beror bland annat på
befolkningsökning och att en åldrande befolkning skapar ett ökat behov av
rehabiliteringsinsatser. Bristen uppkommer också av stora pensionsavgångar och en breddad
arbetsmarknad för arbetsterapeuter. Att erbjuda bra ingångslöner och en god löneutveckling
genom hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för att kunna säkerställa den framtida
kompetensförsörjningen.
Arbetsterapeuterna har ett komplext arbete med många kontaktytor, vilket gör att förlorad
kompetens kan bli extra kännbart för arbetsgivaren. Idag upplever många medlemmar dessutom
att arbetsbelastningen är hög och att ett stort ansvar åligger enskilda medarbetare, vilket bör
avspeglas i lönestrukturen.
Det är viktigt att lön används som ett styrmedel och att medarbetaren får möjlighet till dialog om
koppling mellan lönekriterier, prestation och vad medarbetaren kan göra för att få en förbättrad
löneutveckling. Likväl är det viktigt att lönen avspeglar medarbetarens utbildning, kunskap och
ansvar, såväl som arbetets svårighetsgrad och komplexitet.
För flera kvinnodominerade akademikergrupper inom hälso- och sjukvården är idag den
generella lönenivån omotiverat låg. Enligt våra uträkningar riskerar flera yrkesgrupper att göra en
ekonomisk förlust på att utbilda sig. Det gäller även arbetsterapeuter där det generella löneläget
är alldeles för lågt.
Offentliga arbetsgivare står inför särskilt stora rekryteringsutmaningar. Därför blir det extra
viktigt att arbetsgivarens ställningstagande grundas i en väl genomförd analys. Analysen måste
kompletteras med både kort- och långsiktiga strategier för att nå önskvärda lönestrukturer och
relationer, såväl inom som mellan grupper.
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar:

att arbetsgivaren ska presentera en löneanalys och uttalad kompetensförsörjningsstrategi
avseende kvinnodominerade akademikergrupper inom hälso- och sjukvårdsområdet.

att arbetsgivaren genomför en struktursatsning på gruppen legitimerade arbetsterapeuter

Yrkande om karriärvägar och ökad lönespridning
Det har under lång tid funnits en enighet mellan parterna på sektorn om ett behov av ökad
lönespridning för flera yrkesgrupper. Detta har ett samband med de positiva effekter för
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Östergötland

personal och verksamhet som goda karriärvägar ger. Denna enighet återspeglas i såväl löneavtalet
HÖK T som i andra överenskommelser.
På central nivå har parterna enats om gemensamt arbete om karriärutveckling. Denna
överenskommelse lyder:
”Ett tillsvidareavtal ger förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete, där frågor av stor
betydelse för verksamhetens utveckling är den långsiktiga kunskapsutvecklingen och
kompetensförsörjningen. Parterna har därför enats om att gemensamt kartlägga hur förekomsten
och utformningen av lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och
stimulera till verksamhetens utveckling. Arbetet ska vara avslutat senast 2019-05-31.”
Tyvärr ser Sveriges Arbetsterapeuter att lönespridningen inte har ökat som förväntat. Likaså går
arbetet med utvecklande av karriärvägar och inrättande av exempelvis specialisttjänster för
långsamt.
Förbundet anser att karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter är motivations- och
prestationshöjande samtidigt som de kan stimulera en god löneutveckling och en ökad
lönespridning. Det ska finnas en tydlig koppling mellan kompetensutveckling och
löneutveckling.
Sveriges Arbetsterapeuter yrkar:

att arbetsgivaren prioriterar en ökad lönespridning inom gruppen arbetsterapeuter
att arbetsgivaren utvecklar karriärvägar för arbetsterapeuter.

Exempelvis genom att inrätta inrättar en MAR-tjänst för arbetsterapeuter. Idag är det bara tre
kommuner som inte har MAR-tjänst i länet Finspång, Söderköping och Åtvidaberg
Ställningstagande för MAR i varje kommun
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1317/sverige-behover-en-mar_webb.pdf
Ett annat exempel är att åter inrätta arbetsterapeut inom skolan. För att stödja barn och ungas
lärande och möjliggöra en jämlik skola behövs fler arbetsterapeuter. Vi har stor kunskap om hur
skolmiljön kan göras tillgänglig för alla elever samt hur olika funktionsnedsättningar påverkar
skolarbetet. Det kan till exempel handla om att få en person med adhd eller asperger att komma
tillbaka till studierna, efter att ha varit hemma under en längre tid. Kanske behövs träning på de
vardagliga ting som väcker stor ångest hos eleven som att välja kläder och åka buss till skolan.
Men även att få hjälp med en tydlig planering som gör det lättare att hantera stress. Det kan
också handla om att bidra med skräddarsydda hjälpmedel som förenklar skolarbetet, till exempel
smarta appar som ger struktur och minnesstöd.
Vad gör vi för skillnad inom skolan?
https://www.arbetsterapeuterna.se/media/1375/for-ett-jamlikt-larande_2016_webb.pdf
Anita Utterström
Sveriges Arbetsterapeuter
Ordförande Östergötland
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Fackliga inspel till budget från Lärarnas Riksförbund Finspång
Lärarnas Riksförbund Finspång ser idag en problematik kring att arbetsbördan för många lärare i
kommunen ökar. Detta kan leda till att många lärare väljer att avsluta sina tjänster i Finspångs
kommun och kanske t om lämna yrket. Detta är vad nationalekonomerna kallar för ”Brain Drain”.
Vi ser redan idag att tendenser till detta sker på flera enheter i kommunen. Därför bör en hållbar
budget för skolan säkerställas så att arbetsbördan kan hållas på en rimlig nivå.
Lärarnas Riksförbund påpekar också att Finspångs kommun undertecknat HÖK18. Eftersom det
råder brist på legitimerade lärare så bör Finspångs kommun se till att tänka långsiktigt och se till att
behöriga lärare stannar inom kommunen samt vidta åtgärder för att kunna rekrytera behörig och
kompetent personal. Nedan bifogas ett utdrag ur HÖK18:
Utdrag ur HÖK18 som behandlar satsning på skolan (sid 2):
§ 2 Samverkande lösningar för skolans kompetensförsörjning
Svensk skola står inför stora utmaningar. Det råder brist på legitimerade och behöriga lärare,
samtidigt som elevunderlaget i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning, kommer att öka.
Det innebär en delvis ny situation som ställer högre krav på insatser för att öka antalet behöriga
lärare, och påverkar organisation och arbetssätt i skolan. Läget kräver klok, initierad ledning och
styrning samt ett brett samarbete och samverkan på alla nivåer.
Centrala parter ser att skolans kompetensförsörjningsutmaning behöver flera olika samverkande
lösningar, på både kort och lång sikt, som syftar till minskad ohälsa och ett mer attraktivt läraryrke
för att möta skolans behov och förutsättningar. Utmaningen är kopplad till flera viktiga områden
som behöver tas om hand parallellt och gemensamt mellan centrala parter, lokala parter såväl som
hos arbetsgivaren och mellan chef och medarbetare. Även staten måste ta sin del av ansvaret i nära
samarbete med parterna.
Fokus måste läggas på att skapa förutsättningar för lärare och skolledare att fortsätta den positiva
utvecklingen av ökad måluppfyllelse i skolan och en högre likvärdighet. För att lyckas med detta är
det avgörande att alla arbetsgivare arbetar aktivt med strategisk kompetensförsörjning.
En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att alla arbetsgivare bland annat kan erbjuda en
god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till lärarprofessionen och en ändamålsenlig
organisation. Centrala parter har med anledning av detta gett sin syn på ett antal områden i en
förnyad Bilaga 4a – förtroendeskapande arbete.
Mot bakgrund av ovanstående ska lokala parter i god samverkan och dialog bedriva ett arbete för
strategisk kompetensförsörjning, som närmare beskrivs i Bilaga 3, med stöd av insatser, underlag
och verktyg som beskrivs i Bilaga 4.
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2019-05-06
Fackligt inspel och förslag på effektivisering som leder till besparingar
från Akademikerförbundet SSR
Återinför friskvårdstimme på arbetstid. För att medarbetare som har
möjlighet ska kunna nyttja friskvårdtimme i syfte att främja fysisk och
psykisk hälsa vilket verkar för ett hållbart arbetsliv och därmed minskade
sjukskrivningskostnader.
Översyn av skolkuratorsbehov inom Finspångs grundskolor (f-9).
Finspångs kommun har som strategisk inriktning att få en ökad
måluppfyllelse inom grundskolan, ett högre meritvärde i årskurs 9 och
därmed öka antalet elever som direkt efter avslutad grundskola blir
behöriga till ett nationellt gymnasie- eller yrkesprogram.
Idag ser vi ett ökat antal elever som bland annat på grund av psykisk
ohälsa inte klarar att fullfölja grundskolan och få ett slutbetyg med
godkända betyg i årskurs 9.
För dessa elever är IM det alternativet som erbjuds men många av
eleverna aldrig kommer att gå vidare till och fullfölja ett
gymnasieprogram. Detta innebär att flertalet riskerar att hamna i ett
utanförskap och helt eller delvis bli beroende av ekonomiskt bistånd.
Nuvarande sex stycken grundskolekuratorer (f-9) har i medeltal 392
elever per skolkurator. Akademikerförbundet SSR har som
rekommendation 300 elever per skolkurator. Enligt denna
rekommendation saknar Finspångs kommun mellan en till två
skolkuratorstjänster.
Med färre elever per skolkurator skulle möjligheten till främjande och
förebyggande elevhälsoarbete öka.
För att minska antal resor för socialsekreterare till familjehem,
behandlingshem och SiS-institutioner skulle möten med dessa kunna
genomföras genom Skype-möten. För att kunna genomföra detta behövs
adekvat och modern teknisk utrustning i rum där också föräldrar kan
närvara. Vi uppskattar att dagens antal resor i dessa ärenden skulle kunna
minskas till hälften.
Önskvärt är att personalen på Familjeteamet som arbetar med
familjebehandling, och ofta gör hembesök, har tillgång till surfplattor.
Vid hembesök eller andra möten utanför kommunhuset kan man då göra
mötesanteckningar på en gång och behöver inte lägga lika mycket tid på
dokumentationsarbete när man är tillbaka på kontoret. Detta arbetssätt
skulle också öka delaktighet och öka transparens för den enskilde som
har ett bistånd. Arbetet kan också effektiviseras genom att
skattningsdokument (som Familjeteamet kan använda sig av i
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behandlingsarbetet) fylls i direkt i surfplattan. Extra pappersarbete
minskas då.
Att kommuninvånarna ges möjligt att via webben kunna boka tid på
Familjeteamets Föräldramottagning. Det ökar tillgängligheten för
kommuninvånarna och det underlättar för personalen som behöver lägga
mindre arbetstid på telefonsamtal.
Finspång 2019-05-06
Lokalavdelningen i Finspång för Akademikerförbundet SSR
genom
Ann-Christin Nilsson, ordförande i lokalavdelningen
Sara Stefanovic, vice ordförande i lokalavdelningen
Jeanette Grundström, ledamot i lokalavdelningens styrelse

2 (2)
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Samtalen med facken kring effektivisering och
digitalisering
den 6 maj 2019
10:09

Nedan följer minnesanteckningar från samtal mellan kommunledning och inbjudna fackföreningar.
Syftet med mötet var att kort redogöra om det ekonomiska läget, vilket pekar mot
effektiviseringskrav på 2 procent och därefter ge de fackliga representanterna möjlighet att lyfta vilka
möjligheter de ser till effektivisering av verksamheten, bland annat genom digitalisering.
Deltagare: Anders Axelsson fd kommundirektör, Johan Malmberg tf kommundirektör, Anette Asklöf
ekonomichef,
Senad Bosnjakovic Lärarförbundet, Per Sjöborg Lärarnas Riksförbund, Mats Broström
Skolledarförbundet, Jeanette Grundström Akademikerförbundet, Eva Jägerhed Vision, Carola Persson
Kommunal, Anna Kyllönen Kommunal, Åsa Andersson Vårdförbundet

Följande punkter lyftes under samtalet:
Långsiktigt arbete för att skapa goda medborgare och behålla/locka bra personal


Långsiktighet i skolplanering, koppla till Vision 2035



Viktigt att planera långsiktigt, utbildning samhällsinvestering som ger fler skattebetalare.



Viktigt med bra arbetsmiljö för att orka, både för elever och lärare. Digitaliseringen ger
möjlighet, men svårt att komma åt hemmasittare.



Det vore bra om politiken kom in och gick bredvid en lärare eller lärarvikarie en hel dag, inte
bara en enstaka lektion.



Ökat behov av skolkuratorer - kopplas till ökad måluppfyllelse. En bättre psykisk hälsa gör att
eleverna klarar skolan. Vi vill inte ha elever på IM-programmet på grund av psykisk ohälsa.



Tidiga insatser för att alla ska klara skolan. Stor omsättning på rektorer och då försvinner
kunskap och utvecklingsarbete. Inför mentorskap för nya rektorer (och lärare) för att ge en
bättre introduktion för att behålla lärare.



Bra introduktionsrutiner gör att man känner sig mera välkommen (och stannar kvar)



Vi behöver tänka annorlunda för att få folk att söka lärarutbildning, varje rektorsområden kan
inte vara sin egen ö, mera samarbete. Behöver lärarprogrammet förändras?



Bostadsbristen påverkar möjligheten att få arbetskraft



Hur ser en förändrad arbetsorganisation ut där vi behöver färre människor

Digitaliseringsförslag
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Andra arbetssätt genom digitalisering. 20 % potential med att digitalisera administration enligt
SKL



Distansutbildning inom grundskolan för att slippa resor.



Se över IT-hjälpmedel, många resor bland social sekreterare kan ersättas med Skypemöten
men det kräver utrustning.



Familjeteamet gör hembesök, behöver surfplattor för dokumentation på plats istället för att
göra det när man är tillbaka på kontoret.



Förslag att boka tid via webben hos familjeenheten.



Vi har inget e-arkiv för journaler och politiska handlingar, idag skrivs journaler ut efter dödsfall
och arkiveras i pappersform



Många olika plattformar för kommunikation i skolan, saknar helhetsgrepp kring de digitala
verktygen. Vad vill vi med digitaliseringen.



Inom äldreomsorgen tittar man också på digitala lösningar, där är man duktig på förändringar
oh få med folk, systematiskt arbete.



Vad kostar pappershanteringen? Hur mycket papper kastas? Vad händer om vi tar bort alla
skrivare?



Viktigt med tydliga alternativ, så här gör vi istället.



Viktigt att synliggöra besparingen, t ex minskade resor för interna möten



Varför blir vi analoga när vi kliver in genom dörren till vår arbetsplats?

Fokusera möten på förändringsarbete och effektivt resursutnyttjande


Industrin jobbar mycket tydligare med resursutnyttjande, vi borde satsa mera på den typen av
arbete



Resursutnyttjande - tid och lokaler, infrastruktur som fungerar. Vi lägger för lite kraft på hur vi
använder vår tid.



Prata mer ekonomi, kostnader, tid, resurser, vilka kostnader kan man ta bort utan att det
märks.



Cheferna behöver mera utbildning i verksamhetsutveckling, effektivisering - förbättringsarbete



Kan vi få igång arbete med verksamhetsutveckling och digitalisering, kan vi använda
samverkanssystemet.



Ge uppdrag till samverkansmöten att lämna förslag till effektivisering och digitalisering,
använda tiden bättre.
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Möteskulturen behöver förändras, man ältar så´nt som man inte har makt över, cheferna
behöver få uppdrag att prata om utvecklingsfrågor.



Syften med möten - effektivisering, delaktighet, engagemang. Viktigt att få med alla, en del
vågar inte säga något i för stora grupper, saknas trygghet



Skapa delaktighet genom att diskutera effektivisering på APT, man tar inte ansvar för det är ju
bara kommunens pengar.



Risk när förändringen ska göras uppifrån och ner, behöver komma nerifrån.



Motstånd mot förändringsarbete, viktigt att förankra och ta beslut.



Någon kommun har infört idésmedjor för att förändra

Vid tangentbordet
Anette Asklöf
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Budgetramar 2020
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Planeringsförutsättningar

I kalkylen
Personalkostnadsökningar
Övriga kostnadsökningar
Ränta
Skatteunderlagets utv
Skattesats
Befolkning 1 nov
Investeringsnivå egen finansiering
Resultatmål. mkr

2018
3,2
2,4
2,5
3,6
22,15
21 515
65
13

2019
3,0
2,3
2,5
3
22,15
21 707
65
13

2020
3,2
2,4
2,5
3,1
22,15
21 895
65
13

2021
3,2
2,4
2,5
3,1
22,15
22 096
65
13

2022
2,9
2,5
2,5
3,7
22,15
22 303
65
13
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Justeringar i budgetförslaget
• Överförmyndaren, 0,5 tjänst 282 tkr
• Driftkostnader infrastrukturinvesteringar, 0,5 mkr till
kommungemensamma medel (förs över efter avslutat projekt)
• Miljöutvecklingspott i kommungemensamma medel 0,2 mkr

Kommande justeringar som beslutas i höst
• Ytterligare medel till digitalisering
• Ramjusteringar inom social omsorgs ram
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1 % effektiviseringskrav och extra satsning sektor
utbildning utanför á-pris
innebär en ökad ram jämfört med 2019 för alla utom ledningsstaben

Sammanställning av ramar
Kommunstyrelsen
Sociala myndighetsnämnden
Bygg-och miljönämnden
Revisionen
Överförmyndare
Kommunfullmäktige
Valnämnden
Ledningsstaben
Samhällsbyggnad
Utbildning
Social omsorg
Vård och omsorg
Kommungemensamma kostnader
Summa driftramar

2019

2020

2021

2022

2023

-5 230
-5 356
-5 484
-5 621
-265
-272
-278
-285
-128
-131
-134
-137
-1 207
-1 236
-1 266
-1 297
-2 412
-2 732
-2 489
-2 531
-4 459
-4 566
-4 675
-4 792
-694
-65
-67
-714
-114 351 -115 415 -116 706 -118 188
-74 244
-75 104
-75 573
-76 498
-535 787 -549 162 -566 063 -582 904
-225 519 -229 401 -231 637 -234 022
-288 238 -292 824 -299 853 -307 392
-33 731
-71 867 -106 552 -149 883
-1 286 265 -1 348 129 -1 410 776 -1 484 262

-5 767
-293
-141
-1 331
-2 576
-4 917
-69
-119 767
-77 478
-596 437
-236 565
-315 325
-189 276
-1 549 938

2020
2021
2022
2023
Minskad ram med 1 procent
Differens 2019-2020
-5 302
-5 429
-5 565
-5 710
72
-269
-276
-283
-290
4
-129
-133
-136
-139
2
-1 223
-1 253
-1 284
-1 318
17
-2 705
-2 465
-2 506
-2 550
293
-4 520
-4 629
-4 744
-4 868
61
-65
-66
-707
-68
0
-114 261 -115 539 -117 006 -118 570
-90
-74 353
-74 817
-75 733
-76 703
109
-543 671 -560 402 -577 075 -590 472
7 884
-227 107 -229 321 -231 682 -234 200
1 588
-289 896 -296 855 -304 318 -312 172
1 657
-71 148 -105 487 -148 384 -187 383
37 417
-1 334 648 -1 396 668 -1 469 420 -1 534 438
49 012
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Resultatbudget 2020-2022 med 1% effektivisering
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bokslut

Budget

Plan

Plan

Plan

Plan

305 439
-1 517 235
-57 745
-1 269 541

358 059
-1 603 301
-56 860
-1 302 102

367 369
-1 662 174
-59 124
-1 353 929

376 920
-1 733 236
-63 446
-1 419 762

386 720
-1 812 462
-67 253
-1 492 995

386 720
-1 869 401
-71 180
-1 553 861

Skatteintäkter
989 347
Generella statsbidrag och utjämning
273 296
"Välfärdsmiljarderna" flykting
21 854
Finansiella intäkter
32 742
Finansiella kostnader
-25 230
Årets resultat
22 468
Upplösning pensionsfond
0
Upplösning markeringar
92
Bostadspolitiska åtgärder
400
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
-492
Årets resultat upplösning av markeringar 22 468

1 017 839
282 409
21 219
25 599
-31 743
13 220
6 500
2 000
-1 000
-1 000
19 720

1 050 245
318 332
7 990
26 592
-31 195
18 035
3 700

1 082 803
327 222
0
26 611
-31 962
-15 088
3 700

1 122 867
331 417
0
26 681
-32 419
-44 450
3 700

1 166 659
336 721
0
26 630
-32 860
-56 711
3 700

21 735

-11 388

-40 750

-53 011

13 002
217
0,0%
21 895

13 686
4 349
-0,3%
22 096

14 100
-29 188
2,1%
22 303

14 543
-58 993
4,0%
22 515

15 034
-71 744
4,6%
22 727

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Resultatmål 1%
Kvar till resultatmål
Besparingskrav
Invånarantal 1 nov

12 626
9 842
-0,8%
21 707
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Investeringsram 2020-2022
• 65 mkr per år finansieras med egna medel
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Linda Ulriksson

2019-04-11
Dnr KS.2018.1148
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Kommunstyrelsen

Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska
LP-förening
Sammanfattning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa
samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som
företrädesvis inte befinner sig på en marknad.
I oktober 2018 inkom en förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening om att
ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP), se bilaga. Finspångs Ekumeniska LPförening erbjuder bland annat en öppen verksamhet dagtid för målgruppen, i övrigt,
se bilagd verksamhetsplan för Finspångs Ekumeniska LP-förening.
Ett partnerskap som detta skulle för Finspångs kommun innebära att socialtjänsten
kan allokera resurser inom andra områden som exempelvis boende, stöd och
motivation för målgruppen socialt utsatta vuxna.
Förvaltningen hanterade förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening
skyndsamt genom att undersöka huruvida det finns en marknad för denna typ av
verksamhet. Det har inte inkommit några svar som styrker att intresse/kompetens
finns hos andra organisationer i kommunen, vilket innebär att verksamheten inte är
konkurrensutsatt och att ett Ideburet offentligt partnerskap mellan Finspångs
kommun och Finspångs Ekumeniska LP-förening därmed är görligt.
I det Idéburna offentliga partnerskapet ingår omfattande uppföljning och
utvärdering och det ställs krav på båda parter att delta i avstämningsmöten samt att
den idéburna parten skriftligen redovisar hur uppdraget fullgjorts. Fullständiga
villkor och åtaganden klargörs i avtalet mellan den offentliga verksamheten och den
idéburna parten, se bilagt förslag på avtal.
Denna tjänsteskrivelse har framtagits utifrån ett uppdrag om vidare beredning i
frågan. Frågan har därefter beretts på sektor social omsorg med sakkunnigstöd i
frågor som rör Idéburet offentligt partnerskap.

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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Konsekvensanalys
Om Finspångs kommun skulle ingå ett Idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle kommunens
ekonomiska besparing uppgå till 488 000 kronor. Beloppet motsvarar de
personella resurser som idag arbetar på Hyttvägen. Idag har fiket på
Hyttvägen öppet två vardagar i veckan, då de personella resurserna inte
räcker till mer. Vid ett partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening
skulle deras verksamhet ha utökade öppettider och därigenom nå den
målgrupp som Finspångs kommun idag avsätter ekonomiska medel till. Den
ekonomiska besparing som partnerskapet innebär skulle istället kunna gå till
att stärka hemmaplanslösningar med syftet att minska placeringar av vuxna.
I dagsläget uppgår sammanvägningen av de tre posterna på Hyttvägen,
lågtröskelboendet i Falla samt ekonomiskt bidrag till Finspångs
Ekumeniska LP-förening till 1 458 000 kr. Vid ett partnerskap skulle posterna
jourboende (annat boende), lågtröskelboendet i Falla samt stödet till LPföreningens verksamhet landa på 970 000 kr, dvs en besparing på 488 000
kronor.
Sektor social omsorg ser stora förtjänster med att ingå en IOP med Finspångs
Ekumeniska LP-förening. Sektorn tar ett ansvar för att inom befintliga ekonomiska
ramar planera för boendeformer för olika personer inom målgruppen.
Idag erbjuds två ställen till målgruppen dagtid då både IFO och Finspångs
Ekumeniska LP-förening erbjuder denna typ av verksamhet. Detta initiativ innebär
att ekonomiskt ansvar tas för givna budgeten. Dessutom har inte Finspångs
kommun en tillräckligt stor målgrupp för att erbjuda två ställen med samma
verksamhet i centrum. Det finns inte heller något författningsrättsligt krav på att
kommuner måste erbjuda öppen dagverksamhet i denna form för målgruppen.
Genom att ingå en IOP med Finspångs Ekumeniska LP-förening används en
verksamhet resurseffektivt samtidigt som det är en ekonomiskt försvarbar lösning.
Genom att ingå ett partnerskap säkerställer Finspångs kommun en god verksamhet.
Ansvar och skyldigheter mellan och gentemot Finspångs kommun och Finspångs
Ekumeniska LP-förening reglerar i ett avtal.
Förvaltningen har skickat en förfrågan till samtliga idéburna organisationer (som
är med i föreningsregistret + församlingar) i Finspång om möjligheten att utföra
den här typen av verksamhet, men utan att ha fått in några intressenter. Frågan
huruvida det finns en marknad för den här typen av verksamhet får därmed anses
som utredd och partnerskapet mellan Finspångs kommun och Finspångs
Ekumeniska LP-förening kan därmed realiseras i ett avtal med hänsyn tagen till
både Lagen om offentlig upphandling (LOU) 2016:1145 och Lagen om
upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) 2016:1146.
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En samverkan med Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle även stödja
Finspångs kommuns politiska vision om en ökad samverkan med civilsamhället.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett Idéburet offentligt
partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening. Partnerskapet avser
perioden 2019-04-01 – 2021-04-01
2. Att finansiering sker inom sektorns budget med 560 000 kr.

Bilaga 1. Ekonomisk kalkyl
Bilaga 2. Finspångs Ekumeniska LP-förenings ansökan om partnerskap
Bilaga 3. Avtalsförslag mellan Finspångs kommun och Finspångs Ekumeniska LPförening
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-06

2019-§ 190

Dnr: KS.2018.1148
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Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska LPförening
Sammanfattning
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig
verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa
samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som
företrädesvis inte befinner sig på en marknad.
I oktober 2018 inkom en förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening om att
ingå ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP). Finspångs Ekumeniska LP-förening
erbjuder bland annat en öppen verksamhet dagtid för målgruppen.
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar på återremiss med motivering att det behöver
tydliggöras i avtalet vad som omfattas i verksamheten samt villkor för tillgänglighet.
Önskvärt också att bifoga LP-föreningens årsredovisning till ärendet.
Carl-Gustaf Mörner, Inge Jacobsson (båda M), Torgny Maurer och Kai Hallgren
(båda SD) bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande om återremiss.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att återremittera ärendet med motivering att det behöver tydliggöras i
avtalet vad som omfattas i verksamheten samt villkor för tillgänglighet
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2019-01-21
Dnr KS.2018.1148

Linda Ulriksson
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Bilaga 1
Kommunstyrelsen

Idéburet offentligt partnerskap- Finspångs Ekumeniska
LP-förening- Ekonomisk redovisning
VERKSAMHET UTAN IOP:

Hyra
Lokalvård
Intäkter
Personal

Fik
FallaBidrag SUMMA
Hyttvägen lågtröskelboende
LPIDAG:
(inkl.
stiftelsen
jourboende)
597 000
432 000
71 000
0
-10 000
-362 000
450 000
180 000

2 personal på 50 % på Fiket,
2 personal på 20 % i Falla

SUMMA:

VERKSAMHET MED IOP:
Hyra
Lokalvård
Intäkter
Personal

1 108 000

Jourboendet
-i andra
lokaler
120 000
50 000
-10 000
0

250 000

100 000

1 458 000

FallaBidrag LPlågtröskelboende stiftelsen

SUMMA:

432 000
0
-362 000
180 000

2 personal på 20 % i Falla

SUMMA:

160 000

250 000

SPARAR MED IOP

560 000

970 000

488 000 kr/år

Analys:
I och med att vi inte behöver lägga personella resurser på Fiket på Hyttvägen kan vi
lägga dessa resurser på att stärka hemmaplanslösningar i syfte att minska placeringar
av vuxna. Sektorns mål är att lokalen på Hyttvägen kan användas av annan
verksamhet. Om lokalen inte kan användas till annan verksamhet, kommer
kostnaden för den att gå på sektorns budget fram till hyresavtalet löper ut, vilket är
2021-12-31.
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LP:s verksamhetsidé på riksplanet
LP:s verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förebygga och
avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet,
lokala kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk
och social behandling.
LP:s mål är att:
 Hjälpa alla människor med drog- alkoholmissbruk till ett nytt drogfritt och
fungerande liv.
 Förebygga uppkomsten av missbruk hos ungdomar och riskgrupper.
 Underlätta situationen för anhöriga och barn till missbrukare.
LP:s motto är:
- För hela människan, hela vägen
LP:s verksamhet i Finspång
Målsättning och vision
Vi har en målsättning att, tillsammans med andra goda krafter i samhället,
kraftigt minska drogmissbruk och social utslagning i Finspång. Vi är övertygade
om att vi med den kristna tron som grund och med andlig och social hjälp kan
medverka till att människor kan få leva ett drogfritt och normalt fungerande liv.
Vår verksamhet
Vi bedriver en social verksamhet på kristen grund i Finspång. Ytterst ansvarig
för detta arbete är Finspångs Ekumeniska LP-förening. Huvudmän i denna
förening är Centrumkyrkan, Enkel Församling, Frikyrkan Ljusfallshammar,
Församlingen Vingården och Hällestad Friförsamling.
Vem vänder vi oss till och vad kan vi erbjuda
Vi vänder sig till människor som har problem med missbruk, psykisk ohälsa,
långtidsarbetslöshet m.m. och som vill ha stöd och motivation att förändra
sin livssituation
LP-Kontakten
LP-kontakten är en dagverksamhet med lokaler i centrala Finspång. På LPkontakten erbjuds gemenskap i en drogfri miljö med kaffe och smörgåsar.
En dag i veckan bjuder vi på lunch.
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Julbord med gåvopåsar (innehållande bl a sanitetsartiklar), påskfest o
midsommarlunch.
Vi delar även ut mat till behövande under veckan.
Öppettider: Mån – Fre 9-12 (under juli kommer det att var två dagar /vecka, då
de anställda har semester).
Kommer att ha öppet på julafton mellan 9-12.
En lägervecka någon gång under sommaren.
Det viktigaste är att vi erbjuder motiverande samtal (själavård samtal).
Vårt program " Vägen till livet" med ämnen som insikt, förlåtelse, tro
bygga relationer, socialt fungerande liv, samarbete mm, erbjuder vi alla som vill
gå vidare i sina liv.
Vi kan även hjälpa till med att lägga upp en budget för att få ordning på sin
ekonomi.
Återfallsprevention (Väckarklockan) finns möjlighet att få.
Vi har även Bibelstudier där de som vill får delta.
Vi hjälper missbrukare och deras familjer i nära samarbete med socialtjänsten
och andra kyrkor och organisationer.
Arbetsträning
Vi kan erbjuda arbetsträning till viss mån. Arbetsuppgifter blir då köksarbete o
städning.
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)

Handläggare

Datum

Beteckning

Jonas Andersson
Utredare
Utvecklings- och Näringslivsavdelningen

2019-05-13

Avtal Idéburet offentligt
partnerskap

Förslag på avtal med LP-föreningen gällande Idéburet offentligt partnerskap
Följande avtal har träffats mellan Finspångs kommun och Finspångs Ekumeniska LP-förening, nedan kallad LP-föreningen. Avtalet är upprättat i två
likalydande exemplar där båda parter har varsitt exemplar.
Parter
Finspångs Ekumeniska LP-förening
Organisationsnummer: 802476-0830
Adress: Kalkugnsvägen 8, 612 30 Finspång
Finspångs kommun
Organisationsnummer: 212000–0423
Adress: Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Värdegrund för partnerskapet
Detta partnerskap bygger på att LP-föreningen och Finspångs kommun är
två likvärdiga parter med en ömsesidig respekt för varandras utgångspunkter
och särarter.
Dialogen mellan parterna ska präglas av öppenhet och transparens och syfta
till att utveckla relationen och förbättra respektive parts arbete. Dialogen
innebär således inte någon styrning från någon av parternas sida. LPföreningens självständighet gentemot Finspångs kommun ska inte påverkas
negativt av partnerskapet.
Den gemensamma värdegrunden i partnerskapet och målet med densamma
är ett jämställt och tryggt samhälle för alla individer.
Syftet med partnerskapet
Syftet är att socialt utsatta personer i Finspång ska ha någonstans att vara
under dagtid där de kan få värme och mat. Syftet är därtill också att kunna
erbjuda dessa personer motiverande samtal för att på sikt kunna påverka deras val av livsstil. För personer som väljer att bryta sitt negativa leverne syftar samverkan mellan Finspångs kommun och Finspångs Ekumeniska LPförening att bistå med stöd och behandling.
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Genom att ingå ett samverkansavtal med LP-föreningen skulle deras verksamhet ha utökade öppettider och därigenom nå den målgrupp som Finspångs kommun idag avsätter ekonomiska medel till. Den ekonomiska besparing som partnerskapet innebär skulle istället kunna gå till att stärka
hemmaplanslösningar med syftet att minska placeringar av vuxna.
Målgrupp, verksamhet och tillgänglighet
Målgruppen är socialt utsatta personer som har ett pågående missbruk, psykiskt dålig hälsa och som därigenom har svårt att klara av de krav som samhället ställer i form av egen försörjning, boende och ta hand om sig själv.
Verksamheten handlar om att både som enskild aktör, men även i samverkan med andra, minska drogmissbruk och social utslagning i Finspång.
Verksamhetens målsättning är att medverka till att människor kan få leva ett
drogfritt och normalt fungerande liv. Verksamheten erbjuder motiverande
samtal, budgethjälp, återfallsprevention, samt nära samarbete med socialtjänsten och andra organisationer.
Verksamheten erbjuder även arbetsträning i viss utsträckning, främst köksarbete och städning. Avtalet mellan Finspångs Ekumeniska LP-förening och
Finspångs kommun ska främja möjligheten till en övergång från arbetsträning i LP-föreningens regi till kommunens arbetsmarknadsenhet. Dessa
eventuella övergångar hanteras och diskuteras kontinuerligt under avtalstiden.
Det erbjuds gemenskap i en drogfri miljö med kaffe och smörgåsar. En dag i
veckan bjuds det på lunch. Verksamheten kommer vara öppen 5 dagar i
veckan. Verksamheten åtar sig att ha öppet alla mellandagar under storhelger då det föreligger ett stort behov för öppettider under dessa perioder.
Verksamheten kommer att vara öppen under julafton. Under sommarsemesterperioden åtar sig verksamheten att ha öppet minst 2 dagar i veckan.
Behov av öppettider kommer kontinuerligt att följas upp och utvärderas tillsammans med Finspångs kommun och revideras vid behov.
Samverkan och kunskapsöverföring
En referensgrupp bestående av representanter från Finspångs Ekumeniska
LP-förening samt representanter från sektor social omsorg från Finspångs
kommun träffas fyra gånger per år. Utöver dessa tillfällen kan initiativ tas av
båda parter till ytterligare träffar. Vid dessa möten ges möjlighet till kunskapsutbyte samt dialog om och utveckling av partnerskapet.

Bidragets villkor
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Bidragets omfattning är på max 560 000 kr per år, vilket bekostar Finspångs
Ekumeniska LP-förenings utökade verksamhet och åtagande inom ramen
för samverkansavtalet. Finansieringen sker via sektor social omsorg och utbetalas till Finspångs Ekumeniska LP-förening för år 1 i juni 2019 och för år
2 i juni 2020.
Uppföljning
Finspångs Ekumeniska LP-förening ska till senast 31 december 2019 lämna
skriftlig årsredovisning till Finspångs kommun. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av verksamheten som utförts under året, utvecklingsbehov och antalet besökande till verksamheten.
Period för partnerskapet
Partnerskapet avser perioden 2019-06-01 – 2021-06-01. Vid periodens slut
upphör överenskommelsen. Ett ömsesidigt ställningstagande till fortsatt
partnerskap ska tas sex månader (senast 2021-01-01) innan överenskommelsen upphör, samt föranledas av erforderliga beslut i respektive organisation.
Skäl för förändring i överenskommelsen om partnerskapet/uppsägning
Avtalsändringar får endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Förändringar i avtalet är även aktuellt om minst en av parterna anser
att deras värdegrund och princip inte efterlevs samt om förutsättningarna
förändras. Skäl för omförhandling finns även om behovet för arbetet inte
längre finns. Om endera parten anser att motparten brister i sitt åtagande
äger den rätten att häva avtalet med omedelbar verkan.
Sekretess
Under samverkansavtalets genomförande kan parterna få tillgång till känslig, icke-offentligt information och material relaterat till motparternas förgångna, nuvarande eller framtida utveckling, affärsaktiviteter, produkter/tjänster eller annan information som underförstått bör klassas som konfidentiell. Parterna förbinder sig att, varken under eller efter förbindelsen av
detta avtal, yppa eller på något sätt avslöja sådan konfidentiell information.
Tvist
Tvister rörande tillämpningen och/eller tolkningen av avtalet och dessa allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk rätt och, i det fall parterna inte kan lösa tvisten i sämja, avgöras i enlighet med regler för förenklat förfarande. Skiljeförfarandet innebär att en skiljenämnd prövar avtalstvisten och försöker få avtalsparterna att förlikas istället för att tvisten prövas av allmän domstol.
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Kontaktpersoner
För Finspångs Ekumeniska LP-förening
Ordförande Christer Söderberg
Rösjövägen 40
610 12 Hällestad
För Finspångs kommun
Linda Ulriksson
Verksamhetschef Individ och familjeomsorgen

Underskrifter

Finspång 2019-

Finspång den 2019-

För Finspångs kommun

För Finspångs Ekumeniska
LP-förening

_____________________

_________________

Johan Malmberg

Christer Söderberg

Kommundirektör

Ordförande
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Finspångs ekumeniska LP-förening
2018
Inkomster
Kollekter och gåvor
Driftsbidrag från församlingarna
Hyresintäkter
Statliga bidrag (AF)
Kommunala bidrag
Serveringsintäkter
Övriga intäkter
Utgifter
Hyra Gränden
Underhåll etc Gränden
Kostnader för lägenheten
Kontor/telefon/bank
Försäkring
Serveringskostnader
Inbrott
Personal
Övrigt

Resultat

10 491 kr
120 000 kr
73 700 kr
241 850 kr
100 000 kr
16 656 kr
5 200 kr *1
567 897 kr
180 540 kr
8 628 kr
29 143 kr
6 450 kr
6 535 kr
23 532 kr
18 000 kr
470 144 kr
3 335 kr
746 306 kr
-178 409 kr

Kommentarer
*1 Bidrag från LP till julbordet 5000 kr

2018
Kassa
Företagskonto, Swedbank
Utslussningslägenhet
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Personalskatt
Arbetsgivaravgifter

Årets resultat

Ing balans
Utg balans
1 677,00 kr
2 741,00 kr
305 081,21 kr 131 104,12 kr
23 700,00 kr
23 700,00 kr
45 135,00 kr
46 038,00 kr
-9 000,00 kr
-9 000,00 kr
-5 823,00 kr
-9 110,00 kr
-5 714,00 kr
-8 826,00 kr
355 056,21 kr 176 647,12 kr
-178 409,09 kr
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Finspångs Ekumeniska LP-förening

Budget 2019 Budget 2019
Alt 1
Alt 2

Resultaträkning
Intäkter
Driftbidrag från församlingarna
Gåvor och bidrag
Lönebidrag Försäkringskassan
Bidrag från Kommunen
Hyresintäkter lägenhet och lokal
Övriga intäkter

120 000
11 000
284 256
0
73 400
18 200

120 000
11 000
0
0
73 400
18 200

Summa intäkter

506 856

222 600

Kostnader
Externa kostnader
Lokalhyra
Underhåll lokaler
Hyra lägenhet
Lägenhetsomkostnader
Administration och försäkring
Serverings- och övriga kostnader

-186 000
-9 000
-26 818
-4 900
-12 746
-33 000

-186 000
-9 000
-26 818
-4 900
-12 746
-33 000

Summa externa kostnader

-272 464

-272 464

Personalkostnader
Löner, sociala avgifter och personalkostnader

-800 097

-828 484

-1 072 561

-1 100 948

Summa kostnader
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Årets resultat

-565 705

-878 348
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Linda Johansson
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Dnr KS.2019.0004
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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar april 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under april månad:
Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under april som följd av
börsuppgång på aktiemarknaden. I jämförelse med föregående månad har aktuell
konsolidering stigit till 165,3% (163,1%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå
till 34% (30 % föregående månad) för att inte äventyra det övergripande
förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta
månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 1,6% under april och värdet på skulden
med 0,2%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid månadsskiftet mars/april genomfördes ett byte av värdepapper för att kunna
öka andelen aktier.

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgick efter byte av
värdepapper till 24% (17% föregående månad).
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TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 7%
Globala aktier- 17%
Nom räntor- 59%
Realräntor- 17%
Kassa- 1%

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
APRIL 2019
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som
avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till
avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas
av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Efter ett starkt första kvartal fortsatte riskfyllda tillgångar att gå bra globalt och både amerikanska
börsindexet S&P 500 samt breda svenska OMXSPI-index noterades på all time high under april.
Bakomliggande faktorer till uppgången var bland annat fortsatt duvaktiga signaler från
centralbankerna, förhoppningar om lösning i handelskonflikten samt indikatorer om att stimulanser i
Kina börjar få effekt. Rapportsäsongen har även inletts starkt under april där tecken på stigande
vinstmarginaler i USA och fortsatt starka resultat i Sverige har tonat ned oron över en
konjunkturavmattning. I slutet av april kom Riksbankens andra räntebesked för året där direktionen
valde att hålla reporäntan oförändrad men sänka räntebanan framåt. Detta som en konsekvens av en
svagare inflationsutveckling än väntat. Beskedet fick den svenska kronan att falla mot både dollarn
och euron. Sett till Stockholmsbörsen (SIX PRX) så steg den med 7,2% under månaden, vilket innebär
en uppgång om 21,3% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med
3,8% i lokal valuta och 6,0% i svenska kronor medan den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg
med 3,6% i lokal valuta och 5,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad
men steg ändå med 2,1% i lokal valuta och 4,4% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 16,0% till 15,5%. Även på den
amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) föll volatiliteten, från 15,1% till
14,6% respektive från 14,0% till 13,7%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de
flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,49 kronor, en euro för 10,64
kronor och ett brittiskt pund för 12,38 kronor. Sett till räntemarknaden så föll yielden 12 punkter till 1,69% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare
obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 29 punkter till -2,48%. Yielden för den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 2 punkter till 0,80% medan yielden för
den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 6 punkter till -0,56%. Vid månadsskiftet var den
10-åriga svenska break-even inflationen 1,88%.


Den totala risksituationen har stärkts under april. I jämförelse med föregående månad
har aktuell konsolidering stigit till 165,3% (163,1%).



Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, mindre
än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell allokering.



Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de
senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 8,7% och maximal andel aktier 34%.
Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (34%) den limit
som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är
förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.
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Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2019-04-30

Avkastning
2019-03-31

67,3
40,7
165,3%
0,0%
0,0%

1,6%
0,2%
2,2%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också
risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet
under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid kraftiga börsfall.
Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra allokeringen i
praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 8,7%
och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 34%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

Portföljens marknadsvärde (Mkr)
Skyddsnivå (Mkr)
Riskbuffert (Mkr)
Aktuell marginal (%)
Maximal aktieexponering
Aktuell aktieexponering
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år

2019-04-30

2019-03-31

67,3
61,5
5,8
8,7%
34,0%
23,8%
0,0%

66,3
61,5
4,8
7,2%
30,0%
17,8%
0,0%
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Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 67,3 mkr. Pensionsportföljen
ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Andel av portfölj
2019-04-30

Min

Max

1%
76%
1,0
24%
7%
17%
0%

0%
50%
0,0
0%
0%
0%
0%

10%
100%
15,0
40%
15%
25%
10%

Likvida medel
Svenska räntebärande värdepapper
Duration
Aktier
- svenska
- utländska
Alternativa tillgångar

Limiter

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell
fördelning på olika tillgångsslag.
TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 7%
Globala aktier- 17%
Nom räntor- 59%
Realräntor- 17%
Kassa- 1%

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och
marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med
skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gåtts igenom ovan.
För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i
förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående
rapporteringstillfället.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

OMRX Total
SIX PRX
MSCI TR World (SEK)
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
0,3%
0,2%
0,1%
7,1%
7,2%
-0,1%
6,6%
5,9%
0,7%
1,6%
1,3%
0,3%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
0,8%
1,0%
-0,2%
21,3%
22,9%
24,7%
-1,8%
4,2%
4,1%
0,1%

Källa för index: Bloomberg
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Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna
medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real.
Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och
aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre
utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg &
Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden
samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid
innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller
ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till,
förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan 2019 sektor vård
och omsorg-kvartal 1 av klagomål, utredning och anmälan
av Lex Sarah och Lex Maria
Sammanfattning
Uppföljning av interkontrollplanen angående sektor vård- och omsorgsärenden
gällande klagomål, utredning och anmälan Lex Maria och Lex Sarah.
Klagomål
Som en del i sektorns kvalitets och ledningssystem utreds samtliga avvikelser och
klagomål. Under första kvartalet (kv. 1) har 5 synpunkter eller klagomål inkommit
till vård och omsorg.
Inkomna klagomål och synpunkter kv3
Tillgänglighet
1
Servicenivå
1
Myndighetsbeslut
1
Omsorgsbrist
1
Befogenhet personal
1
Exempel på förbättringar avseende omsorg och tillgänglighet har bland annat
åtgärdats genom översyn av rutiner, information till brukare/anhörig.
Lex Maria och Lex Sarah
Under första kvartalet 2019 finns ingen Lex Maria och ingen Lex Sarah anmäld till
IVO.
Under kvartal 1 2019 har ingen utredning enligt Lex Maria eller Lex Sarah påbörjats.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplanen.
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Kommunstyrelsen

Planbesked Järnvägen 2
Sammanfattning
Vallonbyggden har inkommit med en begäran om detaljplaneändring för fastigheten
Järnvägen 2.
Ändringen av detaljplanen ska pröva en ny byggnadshöjd, från 5 våningar till 8
våningar, på aktuell fastighet.
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en
följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande
detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte
bindande och kan inte överklagas.

Tidigare ställningstaganden
Området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23) inom område där tätortsintressen prioriteras.
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Fastigheten DP269 Detaljplan för Kv. Vinkelhaken, kv. Telegrafen m.fl. Planen
vann laga kraft 2015-06-22.
Fastigheten Järnvägen 2 är planlagd för bostad 20m högsta totalhöjd (5 våningar)
med en maximal byggrätt om 500 m2 byggnadsyta. Genomförande tiden har inte
gått ut utan gäller tom 2020-06-22.

Förutsättningar
Idag finns på fastigheten ett lamellhus i 3 våningar som ska rivas.
Området berörs inte av område med höga naturvärden som är utpekade i
kommunens naturvårdsprogram. Det finns heller inga kända markföroreningar och
inte några kända fornlämningar.
Rekreationsområden finns på nära håll, uteplats och närlek ska möjliggöras inom
fastigheten.
Parkeringsplatser ska anordnas inom befintlig fastighet.
Strandskyddet kommer att återinträda vid ändringen av detaljplan.
Störningar/risker
Bullermätning utfördes i befintlig detaljplan, vissa överskridande nivåer uppmäts på
en liten del av fastigheten för trafiksituation 2030

176

Erica Ekblom

2019-04-05
Dnr KS.2018.1206

3 (3)

Området berörs inte av transporter med farligt gods. Recipient för planområdet är
Skutbosjön/ Dovern (ytvatten), dagvattenhanteringen utreds under
detaljplanearbetet. En eventuell solstudie bör göras, utreds under detaljplanearbetet.
Teknisk försörjning
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Under
detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.
Gator och trafik
Kollektivtrafik finns i närområdet. G-C väg finns vid Finnvedsvägen.
Tillgängligheten till bostäderna ska uppfylla gällande regelverk.
Samhällsekonomi
Ett genomförande av detaljplanen bedöms i dagsläget inte innebära kommunala
investeringar.
Motiverat ställningstagande
Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan om
planbesked.
Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutat om planuppdrag. Beslut om
att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2021. Avtal ska tecknas mellan
Vallonbygden och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att bevilja planbesked för fastigheten Järnvägen 2 för ändring av
detaljplan.
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Kommunstyrelsen

Ansökan om markanvisning Högby 1:15-1:16
Sammanfattning
Vallonbygden har i november 2018 inkommit med förfrågan om markanvisning för
bostäder på Högby 1:15-1:16 (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 Högby 1:15-1:16 till Vallonbygden.
2. Att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta framförhandla
markanvisningsavtal för Högby 1:15-16.
3. Att Kommundirektören får i uppdrag att teckna ovan nämnda
markanvisningsavtal.
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Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid
klockstapeln
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit från Hanna Setzman som önskar en säkrare övergång från
stentrappan vid klockstapeln över Vallonvägen. Frågeställaren efterfrågar en lampa som
blinkar för att varna bilister när någon står på gång- och cykelbanan då det är skymd
sikt i området. Som alternativet till blinkande lampa föreslås en trottoar några meter
längs med Vallonvägen samt ett övergångställe. Kontakt via mail har skett med
frågeställaren.
Förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder och genomför
trafik och hastighetsmätningar löpande. Mätningar som genomförts i området visar på
hög hastighet under vissa tidpunkter på dygnet samt att det är förhållandevis höga
trafikflöden på Vallonvägen.
Trafikreglering har genomförts för att minska andelen tung trafik i området. Planering
av den fortsatta utformningen av trafikering i centrum pågår. Då det i dagsläget inte är
klarlagt hur utformningen av trafikeringen kommer gestalta sig har förvaltningen
inplanerat att genomföra mindre åtgärder i form av portabla trafikrefuger för att säkra
passagen för oskyddade trafikanter över Vallonvägen vid klockstapeln.

Förslag till beslut
1. Att anse e-förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln
Sammanfattning
När man har gått uppför stentrappan från Bruksgatan och ska korsa Vallonvägen mot Högbyvägen eller
Hyttvägen är det skymd sikt både för de gångare som ska korsa vägen och de bilister som kommer från
Gästgivarevägen i riktning mot Sjukhuset, se inringat område på bifogad kartbild.

Beskrivning
För att göra övergången säkrare kan man t.ex. sätta upp en lampa som blinkar för att varna bilister när
någon står på gång- och cykelbanan. Så som finns (eller har funnits) vid övergångstället på
Östermalmsvägen i höjd med ST1-macken.
I och med den skymda sikten är nog inte ett obevakat övergångställe tillräckligt som säkerhetsåtgärd.
Ett alternativ är att göra en trottoar några meter längs med Vallonvägen och göra ett övergångställe där
sikten är bättre.
Hanna Setzman
hannasetzman@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

Kommentar
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Nr. Namn

Datum

1

Hanna Setzman

2018-0112

2

Markus Nyman

2018-0112

3

Robert
Gabrielsson

2018-0112

4

Per Söderberg

2018-0112

5

Malin Söderqvist

2018-0112

6

Malin Aquilante

2018-0112

7 Birgitta Setzman
Kerstin
Danielsson

2018-0115

9

Daniel Hawton

2018-0115

10

Carina Felix
Gabrielsson

2018-0115

11 Malin Johansson

2018-0116

12

Malin Ring

2018-0119

13

Lisbeth
Westerlund

2018-0121

14

Sari Hjerppe

2018-0125
2018-0125

16

Lars-Göran
Hansen

2018-0125

17

Ola Lundqvist

2018-0125

18 Morgan Johnson

2018-0125

19 Tobias Sellbrand

2018-0125

20

Johanna
Jakobsson

2018-0128

21

Fredrik
Johansson

2018-0129

22 Madeleine Ståhl

2018-0130

23

2018-0201

Tobias Wåhlin

Håller med.Bäst att göra något innan en olycka sker då trafiktrycket är
markant högre på nämnda väg sedan centrumvägen stängdes av.

2018-0112

8

15 Camilla Kronholm

Kommentar

24 Henrik Johansson

2018-0222

25 Pernilla Galloway

2018-0227

26

Jeanette
Grundström

2018-0308

27

Mona Hawton

2018-0410

Fredrik Johansson
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Nr. Namn

Datum

28

Susanne
Andersson

2018-0411

29

Andreas
Johansson

2018-0411

30

Mikael
Danielsson

2018-0412

Kommentar
Ett mycket bra och säkert förslag
Susanne Andersson

Stäng
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Kommunstyrelsen

Bidrag till Brottsofferjouren Östergötland
Sammanfattning
Brottsofferjouren Östergötland, nedan kallad BOJ, ansökte i juni 2018 om bidrag
från Finspångs kommun rörande stöd till brottsoffer. Jouren bildades 29 januari
2018 på uppmaning av riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. BOJ är en
ideell förening som arbetar för att stöta brottsoffer, vittnen och anhöriga.
Föreningen fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade
människor.
Handläggningsprocessen för ansökan har dröjt. Norrköpings kommun valde att
upphandla sin brottsofferjourverksamhet vilket ledde till en rättsprocess då
Brottsofferjouren Östergötland överklagade hur upphandlingen gick till.
Rättsprocessen rörde inte huruvida det skulle ske en upphandling eller inte.
Handläggare valde att avvakta utgången i rättsprocessen innan fortsatt handläggning
av ärendet.
Det finns flera aktörer som arbetar med brottsofferjour med Finspångs kommun
som upptagningsområde. I samråd med inköpssamordnare i kommunen görs
bedömningen att det inte är aktuellt att upphandla tjänsten. Det grundas på det inte
är upphandlingspliktigt då kommunen inte köper en tjänst utan ger ett bidrag till en
ideell förening. BOJ bedrivs utan vinstsyfte, den drivs i enskild regi, det avtalas inte
om någon prestation utan föreningen får ett bidrag till egenfinansiering.
Syfte
Det övergripande ansvaret för att brottsoffer och deras anhöriga får den hjälp och
det stöd de behöver har kommunen. Till socialnämndens uppgifter hör enl 5 kap.
11 § första stycket socialtjänstlagen att ”verka för att den som utsätts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp.” Genom att Finspångs kommun ger ett
bidrag till Brottsofferjouren bidrar vi till detta.
Resonemang och förslag kring bidragets storlek och tiden för bidraget
2017 var Finspångs bidrag till Brottsofferjouren 29 284 kr. 2018 lämnades inget
bidrag alls. Norrköping kommun ger 1.47 kr/invånare i bidrag till den
brottsofferjour som vann upphandlingen de gjorde.
2015 var snittet för bidrag till brottsofferjourer i Sverige 2,34 kr per invånare, räknat
på ett genomsnitt för alla kommuner. Räknar man snittet för de kommuner som gav
bidrag blir det 2,51 kr per invånare. Sektor social omsorg föreslår att Finspångs
kommun ger 1,50 kr/invånare i bidrag till Brottsofferjouren de sista sex månaderna
av 2019 samt att vi räknar upp ersättningen varje år enligt KPI,
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konsumentprisindex. Finspångs kommun hade i december 2018 21 758 invånare
vilket skulle ge ett bidrag på 16 319 kr för 1 juli till 31 december 2019.
Bidraget betalas ut i juli månad för 2019 och i januari för 2020 och 2021, baserat på
antal kommuninvånare 31 december året innan.
För utförligare information om Brottsofferjouren Östergötlands verksamhet,
målgrupp, uppföljning, samverkan och ansvar, se Bilaga 1.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att bevilja Brottsofferjouren Östergötland ett bidrag för perioden 1 juli
2019 - 31 december 2021
2. Att bidragets storlek ska vara 1,50 kr/invånare
3. Att den beslutade summan/invånare ska räknas upp enligt KPI,
konsumentprisindex, varje år
4. Att Bidraget till Brottsofferjouren finansernas inom sektor social omsorgs

budgetram
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Bilaga 1:
Mål och inriktning för arbetet
Brottsofferjouren Östergötland är en ideell organisation som kostnadsfritt ger stöd
till brottsoffer, vittnen och anhöriga inom bland annat Finspångs kommun. För
verksamheten gäller de stadgar som fastställs för lokal förening inom
Brottsofferjourernas riksförbund. Arbetet ska i övrigt utföras enligt kommunernas
regler för föreningsbidrag.
I april 2019 finns 9 aktiva stödjare som har gått Brottsofferjourens riksorganisations
grundutbildning om 30 lektionstimmar där man bland annat lär sig om hur en
rättegång fungerar, träffar olika aktörer som brottsoffer kan komma i kontakt med
och utbildar sig kring stödjande samtal. Stödjarna har alla tidigare erfarenhet av
kommunal eller statlig tjänst som inneburit att stödja andra människor. Alla har
lämnat utdrag ur belastningsregistret.
Målgrupp
Den verksamhet jouren bedriver riktar sig till människor som blivit utsatta för olika
typer av brott, samt vittnen och anhöriga till brottsoffer.
Uppföljning
En verksamhetsberättelse med tillhörande statistik över genomförda insatser för
varje verksamhetsår till kommunen lämnas till Finspångs kommun senast 31 mars
varje år.
Samverkan och informationsansvar
Brottsofferjouren Östergötland medverkar vid förfrågan från Finspångs kommun
med information till socialtjänstens handläggare en till två gånger per år. Det kan
röra sig om temadag, studiebesök, utbildningsinsatser med mera.
De rapporterar kontinuerligt förändringar som avsevärt påverkar verksamheten till
Finspångs kommun, kontaktperson är sektorchef social omsorg.
Brottsofferjourens ansvar
Brottsofferjouren Östergötland åtar sig genom att motta bidraget att bedriva
brottsofferstödjande verksamhet i samarbete med Finspångs kommun och
polismyndigheten och utveckla samarbete med andra aktörer som arbetar med
brottsofferstödjande verksamhet.
Vara tillgänglig på icke kontorstid genom att vidarekoppla samtal till Riksförbundets
nationella telefoncentral, för att kunna erbjuda hjälp och stöd så snart som möjligt.
De ska också säkerställa kontinuiteten i verksamheten genom att rekrytera och
utbilda nya stödpersoner.
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Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel för digitalisering - Taligenkänning
Sammanfattning
I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående
process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och
annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I
Strategisk plan 2019-2021 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar
social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsplats vilka båda kan förbättras med
hjälp av digitalisering av dokumentation i socialtjänsten.
Syfte
Den nationella samordnaren för den sociala barnavården gjorde 2016-2017 en
kartläggning i 50 kommuner som visade att dokumentation upptar en stor del av
socialsekreterares arbetstid. Dokumentation är en tidskrävande arbetsuppgift som
kan effektiviseras genom digitalisering med hjälp av tjänsten taligenkänning.
Taligenkänning är en IT-tjänst som översätter tal till text. Att läsa in text går upp till
tre gånger fortare än att skriva och är mer exakt.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under mars 2017 till
september 2018 ett utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barnoch ungdomsvården som finansierades av regeringen. I projektet testades tjänsten
taligenkänning i tre kommuner med lyckat resultat. 83 % av testpersonerna ville
fortsätta efter testperiodens slut.
Taligenkänning spar tid och blir mer effektivt då skrivjobb inte läggs på hög. Det
ger ergonomiska vinster för medarbetare. Anteckningarna blir kortare och mer
koncisa och man kan läsa in dem tillsammans med klienten vid sittande möte. Det
ökar transparens och delaktighet för klienten.
Upphandlingscenter i Linköping har genomfört en upphandling av ett gemensamt
ramavtal för tjänsten taligenkänning inklusive tillbehör/hårdvara. Finspångs
kommun tillsammans med övriga kommuner i Östergötland är med som avropande
myndighet i ramavtalet och har rätt att beställa från det. Leverantören som vann
upphandlingen är Max Manus, som är den leverantör som varit med i SKL:s
utvecklingsarbete.
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Upplägg:
Sektor social omsorg beställer fem licenser att använda under ett år. Efter sex
månader görs den första utvärderingen och ställning tas till om sektorn ska fortsätta
arbeta med taligenkänning eller inte efter teståret.
Utvecklingsmedel för digitalisering
I dagsläget finns inga andra finansieringsbeslut gällande utvecklingsmedel för
digitalisering. Avsatta medel om två miljoner kronor finns kvar.
Ansökan
Sektor social omsorg ansöker om 133 200 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.
64 400 kr för årsadministration och månadsavgifter för användare
14 900 kr för inköp av hårdvara samt startavgift
17 900 kr för utbildning
24 000 kr för konsultinsatser/införandestöd
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta
1 Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av
taligenkänning
2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för
digitalisering med summan 133 200 kr
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Kommunstyrelsen

Lönestrategi för Finspångs kommun
Sammanfattning
Utifrån målet attraktiv arbetsplats finns det prioriterade uppdraget från 2018 att
ta fram en lönestrategi för Finspångs kommun.
Lönebildningen i Finspångs kommun ska verka för att trygga personal- och
kompetensförsörjningen. Lönestrategin har sin utgångspunkt i det
personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-0619. Finspångs kommun står bakom att lönebildning ska främja motivation och
stimulera till förbättring av arbete och kompetensutveckling för medarbetarna.
Lönestrategin är hanterad i kommunens ledningsgrupp.
Förslag på lönestrategi bifogas.
Förslag till beslut
1. Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta att fastställa
lönestrategi för Finspångs kommun.
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Sammanfattning
Lönebildningen i Finspångs kommun ska verka för att trygga personal- och
kompetensförsörjningen. Lönestrategin har sin utgångspunkt i det
personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige
2013-06-19. Finspångs kommun står bakom att lönebildning ska främja
motivation och stimulera till förbättring av arbete och kompetensutveckling
för medarbetarna.
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Styrande dokument
Riktlinje för lönebildning är fastställd av Finspångs kommuns politiker genom det
personalpolitiska programmet och sätter ramarna för hur lönebildningen ska se ut. I det
personalpolitiska programmet framgår det att Finspångs kommun tillämpar individuell
lönesättning. Vidare ska lönesättningen ta hänsyn till krav i anställningen,
utbildningsbakgrund, utförande och prestation samt påverkan från arbetsmarknaden.
Grundprinciperna för lönesättning gäller samtliga medarbetare i Finspångs kommun. De
årliga resultat- och utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare syftar till att skapa en
tydlighet för målbilden, förväntade prestationer och utvecklingsåtgärder. Det framgår att
lönekriterierna ska vara väl kända bland samtliga medarbetare och att medarbetare ska kunna
förstå sin lönesättning. Lönen ska vara transparent och ska inte ha skillnader utifrån någon av
diskrimineringsgrunderna. Vid löneöversyn ska både löneökning och lönenivå beaktas. Det
framkommer även i det personalpolitiska programmet att lönesättningen inte ska vara ett
konkurrensmedel mellan kommunens olika verksamheter.

Process
Inför varje löneöversyn ska lönekartläggning och analys genomföras för att identifiera
strukturer och tydliggöra eventuella bristområden för att dessa ska kunna justeras. Genom att
prioritera yrkesgrupper som det är brist på, eller befaras vara framtida brist på, kan
lönebildning bidra till att säkra försörjning av personal med relevant kompetens i de
verksamheter som är berörda. Verksamheterna rapporterar vilka pågående och kommande
bristyrken som finns till HR-avdelningen. Därefter görs en prioritering från de prioriterade
bristyrkena. Prioritering av yrkesgrupper syftar till att möjliggöra personalförsörjningen idag
och de närmaste 10 åren.
Medarbetare i Finspångs kommun ska erbjudas resultat- och utvecklingssamtal med sin chef. I
samtalet ska medarbetaren få återkoppling gällande prestation och måluppfyllelse som
kopplas till lön. Lönesättningen sker i linje med fastställda lönekriterier, gällande löneavtal
samt lönestruktur. Chef tar hänsyn till löneökning samt lönenivå. Chefer i Finspångs kommun
ska ha kunskap om lönebildning och löneprocessen för att i sin tur ha förutsättningar för att
göra lönesättning och i sin tur informera om löneprocessen och lönekriterier till sina
medarbetare.
Den årliga lönekartläggningen för 2018 visar att Finspångs kommun har en mindre
lönespridning än andra kommuner. En förklaring till detta är att medarbetare vid nyanställning
kommer in med hög ingångslön. I flera uppdrag krävs stor erfarenhet hos den som söker och
erbjuds tjänst, då det bara finns en individ på den aktuella befattningen. Lönesättningen vid
nyanställning hamnar också högt på grund av att vissa bristyrken i landet pressar upp lönerna.
För att medarbetare som arbetat länge i Finspångs kommun inte ska hamna lågt på grund av
höga ingångslöner behöver dessa löner justeras upp vid lönerevisioner. Vidare har det noterats
att kontinuerlig översyn av visstidsanställdas löner behöver göras. Detta för att undvika
justeringar i samband med den årliga löneöversynen. Ändrade anställningsformer, så som
övergång från visstidsanställning till tillsvidareanställning med samma befattning ska inte
ligga till grund för löneöversyn och riskera att bidra till risker för intern konkurrens.
Finspångs kommun bevakar och följer löneutvecklingen i Sverige för att fortsätta vara
konkurrenskraftiga.
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Som stöd för lönesättningen ska statistik finnas tillgänglig. Varje befattning ska ha en
beskrivning av arbetsuppgifter och vilka krav på erfarenhet och kompetens som krävs för
tjänsten. Så aktuell lönestatistik med jämförelse Mellansverige, länet och riket som det är
möjligt ska finnas tillgänglig för lönesättande chefer, för varje befattning. Vid lönesättning
kan chef genom att väga ansvarsområde och svårighetsgrad för befattningen i relation till
medarbetarens prestation, få vägledning i var i spannet som medarbetaren ska ligga i lönenivå.
Prestationen ska vara kopplad till måluppfyllelse för verksamheten samt Finspångs kommuns
ledstjärnor; ansvar, serviceanda och utveckling.

Finspångs kommuns lönestrategi


Finspångs kommun tillämpar individuella lönesättningar



Finspångs kommun ska inte ha osakliga löneskillnader



Lönenivån ska avspegla krav på kompetens, ansvar och erfarenhet samt stimulera
vidareutbildning



Lönespridning ska bibehållas/eftersträvas inom olika yrkesgrupper



Det ska finnas tillgänglig statistik1 för varje befattning2 för lönesättande chefer som
stöd för att skapa och bibehålla lönespridning



Lönekriterierna ska vara kända och tydliga för medarbetare i Finspångs kommun



Inga oegentliga skillnaden mellan kvinnor och män ska förekomma, kontroll sker
årligen i samband med lönekartläggning



Medarbetare som presterar väl och har lång anställningstid ska ha god löneutveckling

Genom att efterleva löneprocessen verkar Finspångs kommun för en långsiktig
lönebildning. Analys av efterlevnad av lönestrategin ska följas upp årligen i samband med
lönekartläggningen.

1
2

Data framtagen ur SKL:s officiella lönestatistik
Befattning utifrån AID-kodning
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