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3INLEDNING

Datum Initialer

130814 AI

Inledning

slutet kan vi fördjupa oss i hur Finspångs kommun 
fungerar och vilka utmaningar vi har framför oss. 
Det finns många förbättringsområden, men också 
sådant vi är bra på. Det är mycket vi kan vara stolta 
över. Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla folk
valda politiker som lägger ner många timmar på 
uppdragen, men framför allt vill jag tacka alla med
arbetare i kommunen för ert engagemang och er 
arbetsinsats under det gångna året. Det är ni som gör 
skillnaden. Utan Finspångarnas förmåga och inställ
ning att åstadkomma det lilla extra, kommer vi dock 
aldrig att lyckas med våra föresatser. Medborgarna som 
lokala samhällsbyggare är och förblir vår viktigaste till
gång – idag och imorgon.

Anders Härnbro
Ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande

Det ekonomiska resultatet 2012 nådde över de mål vi 
satte upp budgeten, och det är bra. Men om det totala 
resultatet ser bra ut, får det inte ta bort fokus från 
att det där bakom döljer sig stora negativa budget
 avvikelser i flera verksamhetsområden. 

Ordning och reda i kommunens ekonomi är led
ord för vårt arbete med att skapa en bra grund för 
Finspångs utveckling. Det arbetet fortgår i flera år. 
Det är påfrestande att följa hur svårt det är att få till 
stånd stora förändringar till det bättre när det gäller 
kostnaderna för IFO barn och ungdom, försörjnings
stöd och gymnasieskolan. Läget är inte unikt för vår 
kommun, men det är inte någon tröst att fler har 
samma svårigheter. Utgångsläget för nästa år är fort
satt ansträngt när det gäller ekonomin. 

Finspång är en mångsidig kommun. Här och i våra 
omgivningar finns det något för alla. Nyckeln till till
växt ligger i bostadsproduktion. Idag råder bostads
brist i Finspång, vilket hämmar utvecklingen. För att 
kommunen ska kunna växa behövs bostäder till dem 
som vill flytta hit, till våra unga som vill stanna kvar 
och till våra äldre som vill byta boendeform. Med en 
växande befolkning i regionen, som också har behov 
av en boendekarriär, är det viktigt att planera för fler 
bostäder. År 2012 kännetecknades bland annat av de 
steg som Vallonbygden tog för den utvecklingen. 
Nya hyreslägenheter invigdes vid Lugnet och bola
get är långt framme med nybyggnad av ett fyrtiotal 
lägenheter i centrala Finspång. Under året landade 
befolknings räkningen åter på plussiffror och vi är 
nu 20 741 invånare.

Det är viktigt att vi tar ansvar för vår livsstil och 
säkerställer att den kommande generationen inte 
får det sämre än vi. Ett bra arbete gjordes med ener
gieffektivisering. Finspångs Tekniska Verk tog till
sammans med SSAB dessutom ett stort steg framåt 
mot bättre energianvändning genom att ta till
vara spillvärmen från industrins produktion. Vi 
kan även glädjas åt det arbetet i våra verksamheter 
kring ekologisk och näringsriktig kost.

För att kunna vara framgångsrika måste vi komma 
ihåg att stanna upp emellanåt och fundera på vart 
vi vill nå, vad vår idé om Finspång är. I det här bok
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KommundIreKtören

Det ekonomiska resultatet 2012 uppgick till nästan 23 
miljoner kronor. Det är naturligtvis bra och ger oss 
bättre förutsättningar inför framtiden än vad vi skulle 
ha haft om årets första prognoser slagit in. Dock kan 
vi åter konstatera att resultatet i första hand förklaras 
av intäkter av engångskaraktär. Så även om kommu
nen totalt prognostiserar ett plusresultat, kvarstår det 
faktum att det finns stora obalanser i verksamheterna. 

På sätt och vis är det en paradox att orten utvecklas 
positivt inom flera områden, inte minst genom en 
ökande befolkning, medan verksamheternas ekonomi 
utvecklas betydligt svagare, även om man räknar bort 
de kostnader som följer av en viss tillväxt. Den prio
riterade uppgiften är därför att komma tillrätta med 
situationen. 

Under året genomfördes också ett antal struktu
rella åtgärder. Inför 2013 har vi förändrat resursför
delningen inom och mellan verksamheter. Analysen 
från SKL visade behovet av att omfördela resurser 
utifrån både kostnadsnivåer och volymförändringar. 
Att fullmäktige beslutat om det ser jag som en viktig 
del i att komma tillrätta med de underliggande svag
heterna. 

Annat handlar om att utveckla resursutnyttjandet 
i verksamheterna för att använda skattekronorna så 
effektivt som möjligt, och om att bestämma kvalitets
nivåer i verksamheterna. Även sådana beslut fattades 
2012 och i början av 2013. Här kan nämnas struktur
beslut om exempelvis gymnasieskola och förskola 
samt nivåer inom äldreomsorgen. Slutligen behöver 

vi säkra att vi ständigt utvecklar bra kvalitet i både 
interna processer och i insatser för brukare. På så sätt 
kan vi påverka också kostnadsnivån. 

Förutom beslut kring ekonomi arbetade vi mycket 
med att utveckla styrningen med större fokus på verk
samheternas resultat. Sammantaget ska det på sikt 
skapa goda förutsättningar för organisationen. Att 
återkommande behöva diskutera kommunala under
skott sliter. Det finns en risk att vi kan få svårare att 
upprätthålla den kvalitet som eftersträvas. Det är där
för viktigt att vi, oavsett roll, kan medverka till att 
fortsätta förbättringsarbetet. Tillsammans kommer vi 
också att lyckas. 

Förutom ovanstående, vilka är då de viktigaste 
utmaningarna 2013? Jag skulle vilja lyfta fram några, 
som jag ser som viktigast att prioritera. Vi behöver 
påbörja ett mer sammanhållet arbete kring frågor om 
exempelvis värdegrund, organisationskultur, service 
och tillgänglighet, områden som både medborgar
undersökningen och medarbetarenkäten visar att vi 
behöver förbättra. Dessutom måste vi kontinuerligt 
satsa på att vidareutveckla personalens kompetens. 
För en tjänsteproducerande verksamhet, som en kom
mun faktiskt är, är personalens kompetens och enga
gemang avgörande för att skapa bra kvalitet till gagn 
för kommuninvånare och brukare. Med detta sagt vill 
jag tacka alla medarbetare för 2012. Jag ser fram mot 
att fortsätta arbetet 2013 tillsammans med er. 

Anders Axelsson 
Kommundirektör
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finspångs kommun
– en kommun som ligger i fjärde storstadsregionen. 
En region med nära en halv miljon invånare och 
170 000 jobb.

utbildning
Universitet i Norrköping och Linköping
Teknisk högskola i Linköping

Kommunikationer
Från Finspång till:
Norrköping 32 km 37 min
Linköping 67 km 1 tim, 13 min
Stockholm 181 km 2 tim, 39 min

Restiderna baseras på snabbaste restid med kollektivtrafik.

Flyg
Direktflyg från regionens flygplatser till exempelvis Köpen-
hamn och Helsingfors plus charterresor.

Pendling
Inpendling 2 918 personer.
Utpending 2 246 personer.

Industrikommun med många jobb
I kommunen finns världsledande internationella företag 
inom energi- och miljöteknik.

Siemens Industrial Turbomachinery, 3 200 anställda
Sapa Group, 820 anställda
Mo Gård 310 anställda
Landstinget 300 anställda
+ många mindre företag.

fritid och natur
Finspångs kommun är bästa friluftskommunen i Öster-
 götland både 2011 och 2012 enligt Naturvårdsverkets 
undersökning.
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fördelnInG aV Kostnader oCH 
IntÄKter
I Finspång är kommunalskatten i Risinge församling 
33,25 för varje beskattningsbar hundralapp. Av dessa 
går 10,27 till landstinget och 21,93 till kommunen. 

Hur används skatten? 

om din inkomst är (kr) 150 000 225 000 300 000

då erhåller kommunen i skatt 28 900  45 400 61 700

och du betalar bland annat till:

utbildning och barnomsorg 12 638  19 853 26 981

 Barnomsorg 2 590  4 069 5 530

 Grundskola 6 574  10 328 14 035

 Gymnasieskola 3 111  4 888 6 643

 Vuxenutbildning 229  360 489

 Musikskola 133  209 284

social omsorg 12 345  19 393 26 356

 Äldreomsorg 6 861  10 779 14 648

 Handikappomsorg 2 789  4 382 5 955

 Individ- och familjeomsorg 2 694  4 233 5 752

Kultur och fritid 1 273  2 000 2 719

 Fritidsanläggningar 912  1 433 1947

 Bidrag till föreningar 86  135 184

 Kulturverksamhet 107  168 228

 Bibliotek  168  265 360

övrigt 2 802  4 401 5 981

 Gator och vägar 605  950 1 291

 Arbetsmarknadsåtgärder 280  440 599

 Kollektivtrafik 400  628 853

 Miljö och brandskydd 846  1 328 1 805

 Övrigt* 671  1 054 1 433

* Politik, myndighetsutövning, turism, marknadsföring, mark och 

exploatering

Vad kostar verksamheten?

(kr)

Kostnad per barn i förskolan 138 553

Kostnad per elev i grundskolan 96 339

Kostnad per elev i gymnasieskolan 105 802

Kostnad per brukare i hemtjänsten 141 172

Kostnad per brukare i särskilt boende 566 469

Kostnad 2011 (Källa: www.kolada.se)

IntÄKter 

Kostnader

85 procent av kommunens intäkter kommer från 
kommunalskatten och utjämningsbidrag från staten. 
Kommunens största utgiftspost är personalkostna
derna. Lönen till drygt 1 600 anställda uppgår till 
58 procent av de totala kostnaderna.

Utjämningsbidrag/
generella statsbidrag 

17 %

Statsbidrag 7 %

Avgifter 2 %

Ränteintäkter 1 %

Övrigt 5 %

Kommunalskatt 68 %

Övrigt 
(varor, tjänster, lokaler) 

30 %

Bidrag 6 %

Räntekostnader 2 %

Avskrivningar 3 %

Personalkostnader 58 %
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under kommunfullmäktige finns fem beredningar som ska svara för 

att ta fram strategiska mål och planer inom respektive verksamhets-

 område. 

  Förutom beredningarna finns under kommunfull mäktige de obli-

gatoriska organen valnämnden, revi sionen och överförmyndaren.

 Kommunstyrelsen svarar för all verksamhetsdrift. under kommun-

styrelsen finns ekonomiberedningen.

sektor utveckling och service
administration
ekonomi
Personal
utveckling
Idrott och fritid
turism

sektor bildning och kultur
Gymnasium
Vuxenutbildning
musikskola
Bibliotek
allmänkultur
arbetsmarknadscentrum
ekonomiskt bistånd
flyktingmottagande

sektor samhällsbyggnad
miljö
Plan- och bygglov
mark och exploatering
räddningstjänst
transportenhet
Kost
lokalvård
Internservice

sektor social omsorg
Äldreomsorg
särskild omsorg
Psykiatri
Ifo vuxna

sektor barn och ungdom
förskola 
Grundskola
skolbarnomsorg
samlat barn- och ungdomsstöd
myndighetskontor

revision

Bygg- och miljönämnden

Beredningar

överförmyndare

Kommunstyrelsen

KommunfullmÄKtIGe

Valnämnd

finspångs förvaltnings- och Industrihus aB

finspångs stadsnät finet aB

finspångs tekniska Verk aB

Vallonbygden aB

social myndighetsnämnd

mandatfördelning 2010–2014
Socialdemokraterna 20

Moderata samlingspartiet 9

Vänsterpartiet 4

Kristdemokraterna 2

Folkpartiet 3

Centerpartiet 4

Miljöpartiet de gröna 2

Sverigedemokraterna 1

Valda i kommunfullmäktige 45

2 %4 %

9 %

4 %

7 %

20 %

9 %

45 %
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fem år i sammandrag

nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012

resultat och kapacitet (procent)

nettokostnader i procent av skatteintäkter 102,4 99,7 97,1 100,3 97,7 

Verksamheten/skatteintäkter och statsbidrag 94,5 91,5 88,5 91,5 89,0 

Pensionerna/skatteintäkter och statsbidrag 5,0 4,7 4,5 5,2 5,0 

Avskrivningar/skatteintäkter och statsbidrag 2,6 3,1 3,6 3,2 3,6 

Finansnetto/skatteintäkter och statsbidrag 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1 

Nettokostnadsutveckling 6,4 – 0,4 3,7 4,8 1,0 

Årets resultat/eget kapital – 5,3 0,8 7,4 – 0,7 5,7 

Årets resultat/skatter och statsbidrag – 2,4 0,3 2,9 – 0,3 2,3 

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna 15,1 312,0 67,6 – 53,6 145,9 

Investeringsvolym/nettokostnader 13,7 3,4 6,7 5,8 4,8 

Bruttoinvesteringar/avskrivningar 530,4 106,1 179,8 180,2 130,4 

soliditet 33,1 31,3 32,8 25,3 26,2 

Soliditet inklusive ansvarsförbindelse pensioner – 11,0 – 10,5 – 6,4 – 7,8 – 6,0 

Tillgångsförändring 4,2 6,8 2,5 28,6 2,2 

Förändring eget kapital – 5,6 0,8 7,4 – 0,8 5,7 

total skuldsättninggrad (exklusive interbank) 66,9 68,7 67,2 74,7 73,8 

varav avsättningsgrad 3,9 4,2 4,7 3,8 3,2 

varav kortfristig skuldsättningsgrad 13,9 18,2 17,3 10,5 11,6 

varav långfristig skuldsättningsgrad 49,1 46,4 45,2 60,3 59,1 

Primärkommunal skattesats 21,30 21,30 21,70 21,70 21,93

Total kommunal skattesats 32,52 32,52 32,52 32,52 32,57

risk – kontroll

Kassalikviditet (procent) 40 62 66 66 70 

Likviditetsdagar (antal) 18 44 34 19 25

Rörelsekapital (tkr) – 93 732 – 79 269 – 69 821 – 54 124 – 53 423

Finansiella nettotillgångar (tkr) – 207 544 – 197 589 – 180 557 – 205 039 – 200 973
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nÄrInGslIV oCH arBetsmarKnad 

Många varsel och uppsägningar inom främst industri
 sektorn präglade arbetsmarknaden i Finspång 2012. 
Finspångs sysselsättningsgrad har varit högre än i 
både länet och riket de senaste tio åren. Men länet har 
en lägre sysselsättningsgrad än riket, vilket är ett pro
blem för hela länet. Högst syssel sättningsgrad fanns 
i åldersgruppen 35–44 år och lägst i ålders gruppen 
20–24 år. Andelen öppet arbetslösa och i program 
med aktivitetsstöd i arbetsför ålder uppgick till 8,8 
procent vilket är en ökning med 0,8 procentenheter 
och över både länets och rikets nivå. Andelen öppet 
arbetslösa ungdomar och sökande i program med 
aktivitetsstöd minskade marginellt till 24,1 procent 
(24,2). Nivån i länet låg på 22,7 procent. 

Cirka 30 procent av alla som arbetar i Öster götland 
pendlar från sin boendekommun. I Finspång pend
lade 2 246 personer till arbeten i andra kommuner, 
i första hand Norrköping. Samtidigt pendlade 2 918 
personer till Finspång för att arbeta. Merparten av 
både ut- och inpendlarna är män.

Pendling

Finspång har en unik ställning i landet vad gäller 
näringsliv och miljö- och energiteknik. En mång
hundraårig tradition i tillverkningsindustrin har 
utvecklat de lokala företagen till framgångsrika och 
globala aktörer i miljö- och energiteknik med spjut
spetskompetens.

–3 000
–2 500
–2 000
–1 500
–1 000

-500
0

500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000

Utpendling

Nettopendling

Inpendling

201120092007200520032001199919971995

Utöver de stora drakarna, som Siemens S.I.T AB 
och Sapa Group finns även många små och medelstora 
företag med starka relationer till stora internationella 
företag. De är viktiga för en framgångsrik produktion 
med en attraktiv slutprodukt. Flera stora arbetsgivare 
i kommunen ligger utanför central orten.

BefolKnInG

Befolkningen i Finspång ökade med 28 (16) personer, 
från 20 763 till 20 791. Antalet personer som flyttade 
till kommunen var 1 031 (969), vilket var 62 personer 
fler än 2011. Antalet utflyttade minskade från 954 till 
944. Nettoinflyttningen var således 84 personer. 281 
(236) personer avled och 219 (234) föddes, vilket ger 
en naturlig befolkningsminskning på 62 (2) personer
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Bostads- oCH loKalmarKnad

Överskottet på bostäder i Finspång minskade. Vid 
årsskiftet 2012–2013 fanns 25 tomma lägenheter i 
Vallon bygdens regi (allmännyttan), en minskning 
med 5 lägenheter jämfört med året innan. Antalet 
tomma lägenheter minskade även hos andra stora 
aktörer på bostadsmarknaden.

Ett tjugotal villor per år nyproduceras i Finspång, 
till största delen egnahem. Efterfrågan på tomter ökar, 
och kommunen arbetar med att få ut fler kommunala 
tomter till försäljning. Nya stycketomter tas fram på 
flera platser och ett nytt bostadsområde, Lärk hagen, 
på Svälthagen i centralorten påbörjades. I privat regi 
väntas också tomter vid Melby. En viktig uppgift är 
att differentiera bostadsutbudet. Diskussioner pågår 
om att bygga hyresrätter och/eller bostads rätter i 
centrum. 

Kommunernas eKonomI

Kommunsektorn redovisade ett resultat på 8,2 miljarder 
kronor. Det motsvarar 1,8 procent av skatter och stats
bidrag. Resultatet var något sämre än 2011. Återbetal
ningen av premier från AFA försäkringar påverkade 
resultatet positivt. Kostnadsökningen var måttlig. 

Skatteunderlagets tillväxttakt var lägre än 2011 och 
ökningen 2013 väntas också bli lägre. Det finns ett starkt 
kostnadstryck i den kommunala sektorn när befolk
ningen växer och antalet invånare i olika ålders grupper 
ökar. Volymökningen i skola, vård och omsorg liksom 
statliga ambitionshöjningar kräver finansiering.

sVensK eKonomI

Tillväxten har under de senaste åren varit relativt 
stark i Sverige. Under de tre första kvartalen kunde 
Sverige bland få länder uppvisa en tillväxt över 
2 procent. Kvartal fyra backade dock BNP något. Hus
hållens och företagens framtidsförväntningar i slutet 
av 2012 var mycket mörka, men ljusnade något i bör
jan av 2013. Återhållsamheten i hushållens konsum
tion finns i viss mån kvar.

Såväl näringslivets som kommunsektorns invester
ingar ökade kraftigt. Bedömningen från Sveriges Kom
muner och Landsting (SKL) är att kommun sektorn 
fortsätter att investera mycket 2013, medan närings
 livets utveckling dämpas.

Antalet sysselsatta ökade. Arbetslösheten växte dock 
på grund av en ökning av antalet arbetsföra personer. 
Det finns signaler om fler varsel och färre tidsbegrän
sade anställningar, men samtidigt finns indikationer på 
en ljusning i konjunkturen 2013.

Oron lättade på de finansiella marknaderna och 
Stockholmsbörsen har stigit kraftigt sedan mitten 
av november. Likaså steg räntorna på svenska stats
 obligationer och kronan stärktes gentemot euron.

InternatIonell eKonomI

Den ekonomiska utvecklingen i slutet av 2012 var 
oväntat svag i stora delar av Europa och i USA. Efter 
årsskiftet märks dock stigande börskurser och länder
nas obligationsräntor närmar sig varandra. Kina fort
sätter att växa och den amerikanska ekonomin åter
hämtar sig, även om det finns många osäker heter kring 
bostads- och finanspolitiken.

I september undertecknade kommunstyrelsens ordförande från Finspång, Norrköping, Katrineholm, Vingåker, Nyköping och Katrineholm 
en avsiktsförklaring för att utveckla samarbetet med att möta medborgarnas behov och önskemål.  Anders Härnbro (S) undertecknar 
med ryggen mot kameran.
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InlednInG

Kvalitets- och jämförelsefrågor får allt större upp
märksamhet i kommunvärlden. Kommunerna mäts 
och jämförs på längden och tvären av olika intres
senter. Kvaliteten är oerhört viktig för medborgarna. 
Dels ska medborgaren vara nöjd med den verksam
het som bedrivs, dels ska verksamheterna nå ett bra 
resultat med så lite resurser som möjligt. 

Resultaten av undersökningarna som redovisas 
nedan utgör grunden för en djupare analys där kom
munen måste identifiera vilka förbättringsområden 
som ska prioriteras och i vilka områden det är vik
tigt att bevara resultatet.

sCB:s medBorGarundersöKnInG

Finspångs kommun deltar i SCB:s medborgarunder
sökning vartannat år. Hösten 2012 deltog 68 kommu
ner och det var fjärde gången för Finspång. 

Medborgarundersökningens tre olika delar redo
visas nedan. I spindeldiagrammen finns en jämfö
relse med övriga deltagande 120 kommuner. Det lig
gande stapeldiagrammet visar en jämförelse med 
tidigare undersökningar. Resultaten kan också hittas 
på www.scb.se eller www.kolada.se. Inom parentes 
redovisas 2010 års resultat.

Kvalitetsredovisning

Hur bedömer medborgarna finspångs 
kommun som en plats att bo och leva på?

Det sammanfattande Nöjd regionindex blev 56 (60) 
för Finspångs kommun och snittet för deltagande 
kommuner låg på 60 (62).

Det är främst förbättring av trygghet, fritids
 möjligheter och bostäder som kan höja helhets
 betyget. 34 (44) procent av medborgarna i Finspångs 
kommun kan starkt rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till kommunen.

Flera områden försämrades. På grund av föränd
ringar i enkäten är inte alla index jämförbara.

nöjd regionindex 
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Sommaren 2012 bjöd Finspångs kommun alla anställda på Allsång 
på slottet. Foto: Peter Eriksson
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Vad tycker medborgarna om finspångs  
kommuns verksamheter?

Det sammanfattande Nöjd medborgarindex blev 49 
(55) för Finspångs kommun. Snittet för deltagande 
kommuner låg på 54 (56).

Det är främst förbättring av miljöarbete, grund
skolan, äldreomsorgen, gator och vägar samt renhåll
ning och sophämtning som kan höja helhetsbetyget. 

Ett flertal områden försämrades men kultur för
bättrades tydligt. På grund av förändringar i enkäten 
är inte alla index jämförbara. 
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Vad tycker medborgarna om inflytandet i 
finspångs kommun?

Det sammanfattande Nöjd inflytandeindex blev 35 
(45) för Finspångs kommun. Snittet för deltagande 
kommuner låg på 39 (42).

Det främst förbättring av påverkan och förtroende 
som kan höja helhetsbetyget. 

Alla områden försämrades. På grund av föränd
ringar i enkäten är inte alla index jämförbara. 
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Kommunens KValItet I KortHet

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg som 
tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Verktyget beskriver kommunens kvalitet ur ett med
borgarperspektiv med hjälp av 39 nyckeltal. Hösten 
2012 är tredje gången Finspång använder verktyget. 
I undersökningen deltog 200 kommuner. Resultatet 
i sin helhet finns på www.skl.se och kommun- och 
landstingsdatabasen www.kolada.se. Kommunens 
resultat med kommentarer publiceras också på kom
munens webbplats.

Undersökningen ska belysa hur effektivt skatte
medlen används och vilka kvalitativa resultat som 
uppnåtts. Redovisningen sker utifrån fem områden:

 � tillgänglighet
 � trygghet
 � delaktighet och information
 � kostnadseffektivitet
 � kommunen som samhällsutvecklare

tillgänglighet 
Hur många medborgare får svar på en enkel e-post-
fråga inom två arbetsdagar?

Ett tjugotal frågor skickas till kommunens centrala 
e-post och 87 procent av frågorna besvarades inom 
två dagar, en förbättring från 69 procent. Medel för 
deltagande kommuner var 72.

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga 
får kontakt med en handläggare?

Samma frågor som ställs via e-post ställs via telefon, 
men det är svårare att få tag i rätt person och få svar. 
I Finspång fick 31 procent av medborgarna svar. Det 
är under medel och en försämring från 2011 då värdet 
låg på 42 procent och året innan på 52.

Exempel: Så här avläser du diagrampunkterna

0 10050
Kommunens värde Medel MaxMin

Mått 1: E-post, %

0 10050
87

Mått 2: Telefon, %

0 10050
31

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får 
ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel 
fråga till kommunen?

82 procent av medborgarna tyckte att de fick ett gott 
bemötande, samma värde som medel. En klar för
sämring från fjolårets 90 procent.

Hur stor andel av dem som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum?

91 procent fick plats på önskat placeringsdatum. 
Medelvärdet låg på 72 procent. Vid förra mätningen 
låg Finspångs kommun på 52, en stor uppryckning.

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få 
ekonomiskt bistånd?

Tiden är en viktig kvalitetsfaktor för den enskilda. 
Ofta är inte utredningstiden problemet, utan till
gängligheten – svårigheten – att få en första kon
takt. Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd 
var oförändrat hög i Finspång, 31 dagar mot genom
snittet 16 dagar.

trygghet 
Hur många olika vårdare besöker en äldre person 
med hemtjänst beviljad av kommunen under 14 dagar?

Mått 3: Bemötande, %

0 10050
82

Mått 6: Plats på förskola 

0 10050
91

Mått 9: Handläggningstid ekonomiskt bistånd

0 7035
31

Mått 11: Personalkontinuitet

0 25
15

13
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För äldre med behov av omsorg är kontinuitet och 
trygghet viktigt. I Finspång fick en person med hem
tjänst i genomsnitt hjälp av 15 olika personer under 
en tvåveckorsperiod, medel låg på 13. År 2011 var 
antalet personer 18.

delaktighet och information 
Hur god är kommunens webbinformation till  
medborgarna?

Informationsindexet består av tvåhundra frågor inom 
tolv områden. Svaret på varje fråga ska kunna hittas 
inom två minuters sökning på kommunens webb. 
Totalbetyg blev nästan samma som i fjol, 67 procent 
(68). Medel var 74.

Hur möjliggör kommunen för medborgarna att delta 
i kommunens utveckling?

Indexet bygger på en självgranskning av tjugo frågor 
kring aktiviteter för medborgarkontakter. Finspångs 
index låg kvar på 53, knappt över genomsnittet.

Kostnadseffektivitet 
Flera av de frågor som finns med i KKiK under 
kostnads effektivitet redovisas i styrkorten. 

Vad är kostnaden per inskrivet barn i förskolan?

Kostnaden per inskrivet barn låg 13 000 kronor högre 
än medelvärdet.

Mått 14: Webbinformation, % av max

0 10050
67

Mått 15: Delaktighetsindex, % av max

0 10050
53

Mått 17: Kostnad kr/barn, förskola

75 000 175 000125 000
138 553

Hur effektiva är kommunens grundskolor i förhållande 
till övriga kommuner?

Måttet visar hur effektivt resurserna i skolarbetet 
utnyttjas; kostnaden för lärarresursen sätts i relation 
till uppnådda resultat. I Finspång låg kostnaden på 
361 kronor per poäng vilket tyder på ökad effek tivitet 
då kostnaden minskade med 14 kronor per betygs
 poäng. Snittet ligger på 353 kronor.

Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan 
boende i kommunen?

Måttet visar hur väl gymnasieskolan klarar sitt upp
drag i förhållande till de nationella målen. 79 procent 
av Finspångseleverna fullföljer sin utbildning inom 
fyra år vilket är strax över snittet på 78.

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten 
i kommunen?

Kommunens kostnader för äldreomsorg låg på 
genomsnittet för särskilt boende och strax under för 
hemtjänst. Kostnaden för särskilt boende minskade 
något från 2011 medan hemtjänsten låg på samma nivå.

Kommunen som samhällsutvecklare 
Andelen förvärvsarbetande i arbetsför ålder?

Mått 21: Kr/betygspoäng grundskola

0 500250
361

Mått 22: Elever som fullföljer gymnasiet inom 4 år, %

0 10050
79

Mått 25: Kostnad kr/brukare äldreboende

200 000   1 000 000600 000
566 469

Mått 28: Kostnad kr/hemtjänsttagare

0 400 000200 000
141 172

Mått 32: Förvärvsarbetande 20–64 år %

0 10050
80,3
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Hur många fler eller färre förvärvsarbetande har  
tillkommit respektive försvunnit i kommunen?

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare 
i kommunen?

Andelen förvärvsarbetande låg strax över medel. 
Ökningen i Finspång var lägre än i andra kommu
ner. Antalet nystartade företag sjönk från 4,5 per 1 000 
invånare till 3,7, vilket var under snittet. 

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare?

Måttet ska ge en bild av befolkningens hälsotill
stånd och beräknas som summan av dagar med sjuk
 penning och liknande dividerat med befolkningen 
mellan 16 och 64 år. Måttet låg på 5,9 dagar i Finspång 
jämfört med ett snitt på 7,5, vilket visar att Finspång 
är friskare än snittet. Värdet försämrades dock från 
i fjol då det var 5,1.

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?

Inköpen av ekologiska l ivsmedel ökade från 
15 procent till 19 procent, 5 procent över medel.

Mått 33: Förändrat antal förvärvsarbetande/1 000 invånare

–10 5020
6,7

Mått 34: Nya företag per 1 000 invånare

0 157,5
3,7

Mått 36: Sjukpenningtal

0 157,5
5,9

Mått 39: Ekologiska livsmedel, %

0 10050
19

öPPna JÄmförelser

I öppna jämförelser kan man jämföra information 
om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verk
samhetsområden som kommuner, landsting och 
regioner ansvarar för. Syftet är att stimulera lands
ting och kommuner att analysera sin verksamhet, 
lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivi
sera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har 
dess utom rätt till full insyn i vad gemensamt finan
sierade verksamheter åstadkommer – helt enkelt vad 
man får för pengarna.

Öppna jämförelser görs inom följande områden: 
folkhälsa, grundskola, gymnasieskola, trygghet och 
säkerhet, hälso- och sjukvård, vård och omsorg om 
äldre samt övrig socialtjänst. Rapporterna finns på 
www.skl.se och www.kolada.se. 

Vad kostar verksamheten i din kommun?
Statistiska centralbyrån (SCB) samlar varje år in eko
nomisk statistik från samtliga kommuner. Med hjälp 
av statistiken beräknas en mängd kostnadsnyckel
tal och finansiella nyckeltal. De publiceras i boken 
Vad kostar verksamheten i din kommun. Statistiken redo
visas också på SCB:s hemsida www.kommunernas
 ekonomi.scb.se och på www.kolada.se.

Polisen i Finspång och fritidsverksamheten Hörnan arrangerade 
en resa till Liseberg på Valborg för ungdomar mellan 12–16 år.



18 GOD EKONOMISK HuSHÅLLNING 

För att möta de växande behoven av kommunal verk
samhet måste kommunen se till att verksamhet och 
ekonomi genomsyras av en god ekonomisk hushåll
ning i både kort- och långsiktigt perspektiv.

Den strategiska planen och budgeten är det doku
ment som styr kommunens verksamhet och ekonomi. 
Den strategiska planen innehåller dels en vision som 
talar om vart kommunen ska nå, dels strategiska mål 
som fungerar som vägledning för vilka behov som 
ska tillgodoses och hur det ska göras och slutligen 
framgångsfaktorer. De anger vad och vilka resultat 
som ska nås. Kommunstyrelsen uttrycker sedan vad 
som ska göras genom att bryta ned målen ytterligare 
i styrkorten. 

Hur det ska göras finns i många delar reglerat i 
styrdokument, riktlinjer och anvisningar som kom
munfullmäktige och kommunstyrelsen antagit. I 
flera av dokumenten finns mål som ska följas upp och 
utvärderas. I övrigt är det den administrativa organi
sationen som avgör hur målen ska nås och uppdragen 
utföras. För att beskriva det gör verksamheten åta
gandebeskrivningar gentemot politikerna. Här bryts 
målen ned ytterligare i indikatorer och styrtal, så att 
styrning och uppföljning blir tydligare. Uppföljning 
och utvärdering sker sedan i kvartals- och delårsrap
porter samt i årsredovisningen.

För att underlätta arbetet finns systemstöd dels 
för ekonomisk uppföljning, dels för styrkortsuppfölj
ningen. Kommunen arbetar sedan några år tillbaka 
också med att utveckla internkontrollen.

God ekonomisk hushållning förutsätter ett över
skott över åren. Det finns flera motiv till det. För det 
första är det viktigt att värdesäkra det egna kapitalet, 
så att inte inflationen urgröper kommunens ekonomi, 
för det andra behöver man bygga upp en pensions

reserv för att täcka ökade pensionskostnader, för det 
tredje måste kommunen ha en buffert för oförutsedda 
händelser och risker och för det fjärde bör kommu
nen klara att finansiera investeringar utan att låna.

För att åstadkomma det krävs bland annat en 
utvecklad planering med framförhållning och hand
lingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rätt
visande och tillförlitlig redovisning som ger infor
mation om resultatet i förhållande till målen. För att 
skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushåll
ning måste det finnas ett klart samband mellan mål, 
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

De finansiella målen behövs för att betona att eko
nomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Verksamhetsmålen behövs för att främja ändamål och 
effektivitet och för att göra uppdraget tydligt gente
mot medborgarna och brukarna. Dagens kommun
medborgare ska finansiera sin egen kommunala väl
färd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat 
ihop och inte heller skjuta upp betalningen till fram
tida generationer.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärde
ring av om målen uppnåtts och revisorerna ska bedöma 
om resultaten i delårsrapporten och års redovisningen är 
förenliga med de mål fullmäktige beslutat om.

Kommunen har uppnått god ekonomisk hushåll
ning när de finansiella målen och flesta av verksam
hetsmålen uppnåtts.

I den strategiska planen för 2012 beslutade kom
munfullmäktige om ett antal övergripande mål samt 
särskilda mål och riktlinjer för god ekonomisk hus
hållning, som ska vara styrande för verksamheten. 
Dessutom finns ett antal övergripande uppdrag. 
Nedan följer en avstämning mot målen.

God ekonomisk hushållning
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uPPfölJnInG aV öVerGrIPande 
styrKort

  samHÄlle
 � En sektor bedömer att måluppfyllelsen är bra, 

medan övriga sätter sätter mätaren på varning.
 � Nöjd medborgarindex försämrades på flera 

områden.
 � Resultatutvecklingen i grundskolan, gymnasie-

skolans utveckling och måluppfyllelse i sektor 
social omsorg kräver fortsatt uppmärksamhet.

  nöjd medborgarindex ska förbättras
 � NMI minskade från från 55 till 49, vilket ligger 

under styrtalet 55.
 � Undersökningen handlar om medborgarnas nöjd

het med verksamheterna. Den stämmer inte nöd
vändigtvis överens med brukarnas uppfattning 
eller de resultat som nås. 

 � Om NMI ska höjas i nästa undersökning bör  
följande verksamheter prioriteras: grundskolan, 
äldreomsorgen, gator och vägar samt miljö arbetet. 

  nöjd inflytandeindex ska förbättras
 � NII minskade från 45 till 35, en klar försämring 

från 2010 och klart under styrtalet 45.
 � Det innebär att medborgarna inte anser att kommu

nens arbete med medborgardialog, information och 
öppenhet är tillräckligt bra. Det är viktigt att ta fram 
strategier för förbättringsarbete 2013. 

 � Att arbeta med förtroende och påverkan är det 
som i första hand kan förbättra totalindex.

  nöjd brukarindex ska förbättras
 � Ingen övergripande sammanställning finns. I 

övrigt hänvisas till sektorernas redovisningar. 

  Goda resultat i alla verksamheter
 � Sektorernas verksamheter uppvisade varierande 

resultat. Resultatuppfyllelsen skilde sig dess-
utom mellan både sektorer och mellan olika  
perspektiv.

 � En samlad bedömning innebär att resultaten inte 
är tillräckligt bra och målet uppfylldes därmed 
inte. 

 � Skolresultaten förbättrades något, men behöver 
ändå prioriteras fortsättningsvis. 

 � Utmaningen att få en ekonomi i balans relaterad 
till verksamhetens kvalitet kvarstår.

  tillgänglighet och service för 
  medborgarna ska förbättras

 � SCB:s medborgarunderökning visade ett försäm
rat resultat. Flera andra mätningar visar också att 
sektorerna behöver fokusera på service och till
gänglighet.

 � Servicemätningen inom Kommunens kvalitet 
i korthet visade att organisationens service
perspektiv behöver utvecklas när gäller telefon-
svar, svar på e-post etc. 

 � Arbetet med tillgänglighet och service prioriteras 
2013. 

  tIllVÄXt oCH utVeCKlInG
 � Flera utvecklingsprojekt för att skapa den attraktiva 

orten pågår. 
 � Prioriterade områden är att fortsätta arbeta med 

boendemiljöer, centrumutveckling, stations området, 
fortsättningen på Bergslagsvägen, torgmiljön, Bruk
sparken och på sikt Engelska parken.

 � Arbetet med Nöjd regionindex behöver prioriteras 
för att medborgarnas upplevelse av Finspång som 
en bra ort att leva och bo i ska för bättras. 

   nöjd regionindex ska förbättras
 � NRI försämrades från 60 till 56, en bit under styr

talet 60. 
 � Åtgärder för att förbättra Nöjd regionindex åter

finns under andra mål i årsredovisningen, där 
fokus är ortsutveckling utifrån flera perspektiv. 

 � Det är främst områdena trygghet, fritidsmöjlig-
heter och bostäder som bör förbättras för att uppnå 
ett högre NRI. 

 � Attraktivitet ska utvecklas genom satsning på och 
marknadsföring av:

  Boende
 � Arbete pågår med två nya villaområden, Lärkha

gen och Nyhem.
 � Arbetet med villabebyggelse vid Vistinge-Melby 

pågår.
 � Vallonbygden byggde åtta lägenheter vid Lugnet, 

inflyttningen skedde i november.
 � Vallonbygden ska göra en fördjupad analys av pro

jektet med att bygga nya lägenheter i centrum.
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  Centrum
 � Det finns intressenter som vill bygga nya bostäder 

i centrum och markanvisning skedde till Vallon
bygden.

 � Upphandlingen av byggentreprenad på stations-
området genomfördes. Byggandet startar våren 
2013. 

 � Planeringen för den nya närsjukvården håller tid
planen.

 � Utvecklingen av centrumhandeln pågår i dialog 
med handlare och Svensk Handel.

  Infrastruktur
 � Bredbandet Finspång-Norrköping-Katrineholm 

följde tidplanen.
 � Byalagsprojektet behöver prioriteras.
 � Förbifart Finspång ligger efter önskvärd tidplan.
 � GC-väg till Butbro följer tidplanen.
 � GC-väg Finspång–Kolstad är försenad ett år.
 � Omstigningspunkt Vistinge är försenad ett år.
 � RV 51, infart Finspång, prioriteras nu tillsammans 

med Trafikverket.
 � Införandet av trafikplanen går planenligt.

  Kultur
 � Två stora kulturprojekt genomförs för närvarande: 

Kulturhuset och Mötesplats Rejmyre.
 � Verksamheten i Kulturhuset utvecklas på många 

sätt positivt.
 � En kulturstrategi behöver tas fram som tydligare 

inkluderar Mötesplats Rejmyre.

  näringslivsarbetet ska utvecklas
 � Arbetet med Energiriket fortsätter.
 � Kommunen arbetar strukturerat med etableringar.
 � Fler nätverk och bättre struktur för att möta fler 

företag skapas.
 � Kommunen deltar aktivt i regionala frågor.
 � Kommunen arbetar aktivt för att skapa en bra ser

viceorganisation för näringslivet bland annat med 
en ny upphandlingspolicy.

 Befolkningsutvecklingen ska vara  
  positiv

 � Kommunens folkmängd ökade med 28 personer 
och ligger nu på 20 791. År 2009 ökade folk mäng-
den med 144 personer, 2010 med 14 och 2011 med 
16 personer.

 � En ny befolkningsprognos för 2011–2021 visar 
att kommunens invånarantal ökar med 392 fram 
till 2021. Parallellt gjordes en målprognos för 
att studera demografiska förändringar om folk-
mängden ökar till 22 500 invånare 2021.

  eKonomI
 � Kommunens resultat blev ett överskott på 22,9 mkr.
 � Sektorerna visar tillsammans ett underskott 

med 47 mkr. Kommungemensamt finns ett över
skott med 19,5 mkr och finansenhetens överskott 
uppgår till 37,5 mkr. Det är ytterst allvarligt att 
kommunens verksamheter inte klarar av att hålla 
budget. 

 � Ökade skatteintäkter, reavinster, byggränta och åter
betalning från AFA försäkringar gav tillskott.

  soliditet inklusive pensionsskuld
 � S ol id i t e t e n  i n k lu s ive  p e n s io n s sk u lde n  

för  bättrades från –7,8 till –6,0 procent.

  Årets resultat ska uppgå till minst 1,3 
  procent av skatter och statsbidrag

 � Årets resultat uppgår till 2,3 procent av skatter 
och statsbidrag. Målet klaras tack vare AFA-åter-
betalningen.

  Budgetavvikelse
 � Årets resultat avvek positivt mot budget med 

10 mkr.
 � Det var poster av engångskaraktär som gjorde att 

kommunens resultat var positivt. 
 � Avvikelserna från den senaste kvartals rapporten 

ligger i sin helhet på centrala delar under finansen. 
 � Om man undantar politisk verksamhet och finan

sen, redovisade verksamheterna ett sammantaget 
underskott på 47,5 mkr. 

 � De största avvikelserna fanns som tidigare 
i försörjningsstöd, gymnasieverksamheten, 
place ringar av barn och ungdom samt i äldre       -
 om sorgen.

 � För närmare beskrivning av avvikelserna hänvisas 
till respektive sektors avrapportering.
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  nyckeltalsjämförelser
 � Det samarbete som startades i jämförelse projektet 

Mellannyckeln fortsatte och numera finns ett sam-
arbete med samma kommuner kring KKiK (Kom
munens kvalitet i korthet). KKiK utvärderar och 
jämför kommunens verksamheter ur ett kvalitets-
perspektiv.

 � Jämförelse av nyckeltal med kommuner görs 
löpande och presenteras för ekonomibered ningen 
och kommunstyrelsen. 

 � Nyckeltalsjämförelser ligger t ill grund för 
omfördelningar i budgeten 2013.

  medarBetare oCH ProCess
 � Sektorerna bearbetade 2011 års medarbetarenkät 

utifrån sina olika resultat.
 � Kvalitet och innehåll kan förbättras, vilket är ett 

gemensamt ansvar för chef och medarbetare.
 � De individuella utvecklingsplanerna behöver för

bättras.
 � Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper 

fungerar över lag bra.
 � Arbetet för att stärka chefsrollen blev nästan klart 

2012.
 � Analysen av LOHP-enkäten är inte påbörjad. 
 � Frisknärvaron utvecklades olika i sektorerna. 

Korta sjukskrivningar ökade bland unga och 
anställda över 50 år.

 � Den strategiska personalförsörjningen behöver 
utvecklas. Den långsiktiga personalförsörjnings
planen är inte klar.

  nöjd medarbetarindex ska förbättras
 � Resultatet för hela kommunen i medarbetar-

undersökningen 2011 var 65 procent, vilket är 
lägre än målet 70 procent och en minskning från 
2009 då resultatet var 71 procent.

 � Sektorerna arbetade med resultatet av 2011 års 
medarbetarenkät.

 � Varje sektorschef fick rapport av respektive enhet
schef om läget vid halvårsskiftet och årsskiftet. 

 � Effekter av påbör jat arbete mäts i  under
sökningen 2013. 

  nivån på frisknärvaron ska behållas
 � Förra årets minskade frisknärvaro sjönk ytterligare 

från 95,5 procent till 94,9.
 � En markant ökad frånvaro hade kvinnor upp till 29 

år och över 50 år: 3,2 till 4,2 procent respek tive 4,7 
till 5,7 procent.

 � Mäns sjukfrånvaro är cirka 35 procent lägre än 
kvinnornas.

 � Långa sjukfall minskade kraftigt, de korta visade 
kraftig ökning. 

 � Orsakerna analyseras 2013. 

  effektivare interna processer
 � Flera projekt för att förbättra interna processer 

pågår. 
 � Projektet för ett nytt ärendehanteringssystem 

påbörjades.
 � Ett nytt systemstöd för budget- och prognos-

arbete infördes. Systemet underlättar arbetet 
med ekonomiska analyser, budget och prognoser. 
Utvecklingen pågår.

 Chefs- och ledarskapsrollen ska  
  utvecklas

 � Den sektorsövergripande utbildningsplanen för 
chefer är i princip färdig. 

 � Arbetet med introduktionsprogram för samtliga 
nyanställda blev klart och genomfördes.

 � Implementeringen av samverkansavtalet för
senades i några verksamheter.

 � Fem gemensamma och obligatoriska chefsmöten 
hölls.

mÅl oCH rIKtlInJer för 
VerKsamHeten för God 
eKonomIsK HusHÅllnInG

Genom att formulera verksamhetsmål för god eko
nomisk hushållning skapas förutsättningar för ett 
effektivt resursutnyttjande av kommunens medel. 
I verksamhets målen bör det därför finnas samband 
mellan resurser, prestationer och effekter. 

aVstÄmnInG aV fInansIella mÅl

Årets resultat ska uppgå till minst 1,3 procent av 
skatter och statsbidrag
Årets resultat på 22,9 mkr uppgår till 2,3 procent av 
skatter och statsbidrag. Målet uppnåddes.
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aVstÄmnInG mot BalansKraVet

Ett grundkrav i kommunallagen är att kommunen ska 
ha en ekonomi i balans. I och med överskottet lever 
kommunen upp till balanskravet. 

(tkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Resultat – 21 184 2 941 27 914 – 2 995 22 921

Realisationsvinster – 779 – 1 965 – 11 909 – 1 805 – 4 011

Realiserat resultat pensionsfonden – 122 0 0 0 0

Värdereglering värdepapper 385 – 244 124 102 – 247

Ändrad diskonteringsränta - - - 5 085 0

Ej fordringsförda statsbidrag 10 950 0 0 0 0

Överfört från tidigare år 0 – 10 750 – 10 018 0 0

summa resultat enligt balanskravet – 10 750 – 10 018 6 110 387 18 663

Öronmärkning för pensionsändamål – 9 000 0 0 0 0

I den fördjupade finansiella analysen senare i doku
mentet finns en utvärdering av kommunens ekonomi 
utifrån budgetplanen. Syftet med god ekonomisk hus
hållning är att skapa så stor nytta som möjligt för kom
muninvånarna med de resurser som står till förfogande. 

mÅl oCH rIKtlInJer för 
VerKsamHeten

Planering för bästa resursutnyttjande, uppföljning 
och analys av resursutnyttjandet är centralt för god 
ekonomisk hushållning. Just nu pågår arbete på flera 
fronter för att förbättra hushållningen. Det pågår en 
översyn av resursfördelningen i verksamheter som 
förskola och särskild omsorg, det arbetas med effek
tiv schemaläggning samt ökad samordning och sam
arbete internt och externt. Arena kvalitet har i upp
drag att utveckla arbetet med uppföljning och analys.

Resursutnyttjande i verksamheterna ska optimeras
I grundskolan samordnades verksamheterna genom 
team och arbete kring hur personalens tjänster ska 
matcha elevernas antal, val och behov. I förskolan 
sker förbättringar inom de olika enheterna, medan 
det finns samordningsvinster att göra mellan dem.

Sektor samhällsbyggnad arbetar med att öka per
sonalens flexibilitet, så att den kan arbeta inom flera 
områden.

Sektor social omsorg arbetar med att följa upp 
beläggning, volymer och nyttjandegrad. Arbetet med 
resursfördelningsmodeller pågår. Analyser av närva
rotid hos brukare kontra personaltid gjordes i hela 
den särskilda omsorgen. Optimala scheman försvå
ras av högre sysselsättningsgrad än behov. Kontinu
iteten hos brukaren i hemtjänsten analyserades och 
en åtgärdsplan upprättades. Inom särskild omsorg 
samarbetade enheterna mer. Ett mer flexibelt arbets

sätt för att matcha behov och resurser i högre grad 
påbörjades.

Sektor bildning och kultur arbetar med att hitta 
samordningsvinster mellan vuxenutbildningen och 
gymnasieskolan. Samverkan sker med övriga sekto
rer kring metodutveckling och optimerad handlägg
ning av försörjningsstöd.

Avtalstrohet vid inköp ska granskas och avvikelser 
följas upp
Stickprovskontroller av avtalstroheten görs löpande 
av ekonomiavdelningen. Avvikelser påpekas till verk
samheten. Arbete med ett nytt e-handelssystem pågår.

Samverkan med andra aktörer ska utvecklas
Inom alla sektorer förekommer samverkan i lokala, 
regionala och nationella nätverk. Samverkan med 
externa aktörer finns i olika utsträckning och kan öka. 
Ett exempel är räddningstjänstens avtal med industrin.

Lokalutnyttjandet ska bli effektivare
En översyn av hyressättningen internt pågår. En fas
tighetsstrateg anställdes. I arbetsuppgifterna ingår 
att arbeta med effektivt lokalutnyttjande.

Det finns behov av större, mer flexibla lokaler i 
sektor social omsorg. Bättre anpassade lokaler gör det 
möjligt att använda personalen effektivare och verk
samheten för brukarna kan bli flexiblare.

Bra resultat i skolan ska ge ökad behörighet till gym-
nasieskolan och minskad kostnad per betygspoäng
Resultaten läsåret 2011/2012 låg över läsåret 2010/2011. 
Kostnaderna för grundskolan följde budget.
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Antalet försörjningsstödstagare ska minska genom 
ökad grad av egenförsörjning
En fördjupad analys genomfördes som ger ett bra 
underlag för utveckling. På flera håll togs initiativ 
för att minska antalet stödtagare, men tyvärr gav det 
inget utslag eller kanske skulle talen ha varit ännu 
större utan initiativen. Indikatorerna för antalet för
sörjningsstödstagare visade en svag minskning tidi
gare under året men en ökning i slutet.

Rätt individuella insatser ska minska behovet av IFO
Behoven av insatser inom sektor barn och ungdom 
minskade inte, men ett stort arbete pågår för att 
komma tillrätta med vilka insatser som ska erbjudas 
för att minska behoven.

Sektorn social omsorg arbetar utifrån evidens
baserade metoder och utbildade samtlig personal 
i vuxenenheten. Sektorn har haft svårigheter att 
matcha insatser mot behov när behoven är komplexa. 
Enskilda individers behov kan vara svåra att anpassa 
till en grupp; det gäller främst boendeformer. Externa 
placeringar analyserades. Sektorn tog hem placeringar 
där det var möjligt i högre grad än tidigare. Ökat fokus 
låg på samverkan externt och internt.

Inom sektor bildning och kultur inleddes en stor 
kartläggning av familjesamband. Verksamheten prio
 riterar de yngre grupperna i försörjningsstödet.

Att uppföljning av verksamheten i såväl egen som 
extern regi ska utvecklas
Inom sektor barn och ungdom skedde stora framsteg 
i uppföljningen av verksamheter i extern regi. Internt 
håller ett nytt ledningssystem för systematiskt kvalitets
 arbete på att införas. Systemet kan bli aktuellt även för 
sektor bildning och kultur.

Hösten 2013 ska sektor social omsorg arbeta med 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Utveckling av nyckeltal för verksamhet och ekonomi 
är ett ständigt pågående arbete.

Centralt pågår arbete med att utveckla uppföljningen 
av ekonomi- och personaldata. Dessutom behövs en 
vägledning för hur externa avtal ska följas upp.

uPPfölJnInG aV öVerGrIPande 
uPPdraG

Kommunfullmäktige gav i den strategiska planen 
särskilda uppdrag till kommunstyrelsen utanför 
ordinarie styrkort. Uppdragen kommenteras nedan.

Planera för att det finns ändamålsenliga gymnasie-
 utbildningar i Finspångs kommun

 � Arbete pågår i gymnasieverksamheten. Arbetet 
ökade mot slutet av året. 

 � Ett politiskt inriktningsbeslut om CNG inväntas. 
Grundarbetet om personal, lokaler och verksam
het gjordes. Fler detaljerade beslut kan fattas så 
snart inriktningsbeslutet kommer. 

Utveckla vuxenutbildningen efter de behov som arbets-
marknad, en förändrad gymnasieskola och en aktiv 
integration innebär

 � Vuxenutbildningens flytt till Bergska skolan har 
inneburit en större möjlighet att anpassa utbild
ningsutbudet. Det arbetet intensifierades under 
senare delen av året.

 � Större samordning planeras tillsammans med 
ungdomsgymnasiet. 

 � Under året genomfördes Omvårdnadslyftet, en 
utbildning där 20 vårdpersonal fick möjlighet att 
utbilda sig till undersköterskor.

Införa och förstärka fritidsverksamheten för barn och 
ungdom: fritidsklubbar, skolbarnomsorg och förenings-
drivna fritidsgårdar

 � Arbete pågår med att utveckla innehållet i 
verksamheten på fritidshemmen.

 � Kommunen genomförde ett dialogmöte 
om föreningsdrivna fritidsgårdar. Föreningarnas 
intresse för uppdraget diskuterades. Dialogen 
fortsätter 2013.

Utveckla kommunen som attraktiv arbetsgivare och 
säkerställa framtida personalbehov, med fokus på 
ett genomförande av rätten till heltid och att starta 
arbetet med en total kompetenshöjning över tid

 � Dialog pågick i kommunens lednings organisation 
om tänkbara strategier.

 � Strategiska beslut togs som kan vägleda 
organisationen mot nya mål. 

 � Det är inte klart hur nya åtgärder ska finansieras 
om det behövs extra resurser.

 � Ärendet om heltids- och deltidsanställningar 
avslutades inte. 

 � Den ekonomiska situationen gjorde att målet att 
öka heltidsanställningar inte kunde realiseras. 
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 � Antalet anställningar med månadslön (minst tre 
månader i följd) minskade.

 � Den osäkra anställningsformen timanställning 
ökade. 

 � Övertidsuttagen ökade och mertiden minskade.
 � Den största orsaken till timanställningar, över

tid och mertid är ordinarie personals frånvaro.
 � Kommunen deltog i några mässor för att 

stärka sin arbetsgivarstatus och för att påverka 
personal försörjningen. 

Energieffektiviseringar och minska behovet av  
fossila bränslen

 � Nya leasade bilar körs på förnybart bränsle. 
Alternativ till bil lanserades för anställdas 
tjänste resor. 

 � Uppvärmningen av Brenäs och Grytgöls skolor 
konverterades från olja till bergvärme. 

 � Ventilationsanläggningar driftoptimerades. 
 � Den nya elupphandlingen gör det möjligt att 

köpa förnybar energi. 
 � Armaturerna i gatubelysningen byts successivt 

ut till lågenergibelysning. 

Verka för ökad trygghet i kommunen
 � BRÅ-samordnaren bedriver tillsammans 

med ”tjänstemannabrå” trygghetshöjande 
arbete.

 � Samverkan med polisen bedrivs kontinuerligt 
med bland annat gemensam tillsyn enligt 
alkohol lagen.

 � Trafikplanen antogs och åtgärder för ökad trafik
säkerhet kan nu vidtas. 

 � Räddningsenheten bedriver omfattande utbild
nings- och informationsverksamhet både om 
brandskydd, sjukvård och första hjälpen. 

 � Kommunen samverkar med landstinget i upp
draget I väntan på ambulans.

Verka för att färre människor hamnar i behov av 
försörjningsstöd

 � Förändrade arbetsmetoder resulterade bland 
annat i särskilda ungdomssatsningar.

 � En översyn av de kommunala åtgärderna planeras, 
så att de anpassas för gruppernas behov.

 � Samarbete sker mellan aktörerna. En förbättrad 
dialog mellan arbetsförmedlingen och myndig-
hets  kontoret initierades.

Arbeta preventivt för att minska behovet av antalet 
insatser av placeringar inom individ- och familje-
 omsorg

 � Sektorernas verksamheter arbetar i mycket stor 
utsträckning preventivt. Nivån på det före-
byggande arbetet behölls. 

 � Effekterna av preventivt arbete är svårt att 
kvalitetssäkra, eftersom det leder till att placer
ingar inte blir av eller skjuts upp. 

 � Antalet placeringar var i stort sett på samma 
nivå som 2011.

Att planeringen av nya områden för byggnation  
prioriteras

 � Arbetet pågår med månatliga möten i en detalj
planegrupp där även Finspångs Tekniska Verk 
deltar.

 � Framtida behov och satsningar avstäms kontinuer
ligt med staben för samhällsstrategisk planering.

 � Etableringsgruppen med representanter för sek
torerna utveckling och service och samhälls-
byggnad möts månatligen.

 � Det finns färdiga detaljplaner för villabebyggelse. 
På vissa påbörjades försäljning, andra är i projekt-
eringsstadiet.

Den 1 december var det inflyttning i åtta toppmoderna mark-
lägenheter vid Lugnet med utsikt över Skutbosjön.
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sammanstÄllnInG aV mÅluPPfyllelse I styrKorten

 

samhälle tillväxt och  
utveckling

ekonomi medarbetare/
process

 andel i %

  Varning Bra Varning Varning

4535

20

övergripande   lllll  ll ll

  ll l   l

  lll  l ll l

           

  Varning Varning Bra Varning

43
10

48

utveckling och service ll llll l ll

21 mål ll lllll lll

  ll

           

  Bra Bra ej godkänt Bra

6717
17samhällsbyggnad lll lllll llll

18 mål ll l

  l ll

           

  Varning Varning ej godkänt Varning

29

46

25social omsorg lll llll

24 mål lllll l l llll

  lll l l l

           

  Varning Varning ej godkänt ej godkänt

26

32
42

Bildning och kultur l ll ll

19 mål lll l l l

  ll ll l lll

           

  Varning Varning ej godkänt Varning

39
44

17Barn och ungdom lll ll ll

18 mål lll l l lll

  l l l

 

81512 4817 531 51210

40

38

22totalt 100 mål

exklusive övergripande

 

Ovanstående tabell är en sammanställning av mål
uppfyllelsen i sektorernas styrkort som finns att läsa 
på sidorna 48–74. 

Ur sista cirkeldiagrammet som avser totala mål
uppfyllelsen framgår att vi uppfyller 40 % av våra 
mål, ligger på varningsnivå på 38 % samt att 22 % 
av våra mål inte är godkända.
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God eKonomIsK HusHÅllnInG –
utVÄrderInG

Man kan konstatera att det finansiella målet uppfylldes 
och att det fanns ett överskott vid avstämning mot 
balanskravet. Stora ekonomiska avvikelser fanns i för
sörjningsstöd, placeringar, gymnasieverksamhet och 
äldreomsorg, men det pågår ett mycket aktivt arbete 
för att komma tillrätta med underskotten. En kombi
nation av omfördelning av budgetmedel och utred
ningar eller beslut kring förändringar i verksam heten 
ska minska kostnaderna eller i vart fall ge djupare 
analys av problemområdet.

När det gäller måluppfyllelse ser man i samman
ställningen ovan att kommunen lyckades bäst i frå
gor som gäller samhällsutveckling i perspektivet till
växt och utveckling. Totalt uppfylldes 86 procent av 
målen helt eller delvis. 

I perspektivet samhälle som innehåller mål kring 
verksamhetsutveckling uppfylldes 74 procent av 
målen helt eller delvis, men den övergripande bedöm
ningen är ändå en varning: inte tillräckligt bra. Det 
handlar bland annat om försämrade resultat i med
borgarundersökningen som får ganska stort genom
slag när man mäter måluppfyllelse.

I ekonomiperspektivet är det fyra sektorer som får 
ej godkänt eftersom de inte klarade sin budget. Tre 
hade stora avvikelser. 44 procent av målen uppfylls 
helt eller delvis. Fokus på nyckeltalsjämförelser och 
resursfördelning gav ändå en grön mätare på över
gripande nivå precis som årets totalresultat.

Inom medarbetar- och processperspektivet låg 
andelen mål som uppfylldes helt eller delvis på 81 
procent. Det finns ingen färsk medarbetarunder
 sökning, varför bedömningarna sker utifrån 2011 års 
undersökning och åtgärder görs utifrån den. Frisk
närvaron låg på en godkänd nivå trots en försäm
ring från föregående år. Förändrad löneprocess samt 
introduktions- och chefsutvecklingsprogram bådar 
gott inför framtiden.

Väger man samman måluppfyllelse med allt det 
framtidsinriktade positiva utvecklingsarbete som 
pågår blir betyget godkänt.

 Intern Kontroll

År 2012 prioriterades arbetet med intern kontroll 
på ett helt annat sätt än tidigare. Uppföljning till 
kommun styrelsen skedde i enlighet med intern
 kontrollplanen. Avvikelser kunde diskuteras utifrån 
vilka åtgärder som kan vara lämpliga att sätta in. 

Vid sidan av uppföljningen till kommunstyrelsen 
fick ansvariga chefer rapporter. Chefernas skyldig
het är att meddela avvikelser till kommunstyrelsen. 
Rapporteringen visar att avvikelserna i första hand 
handlar om kvalitet och ekonomi. 

När det gäller kvalitet var den vanligaste avvikelsen 
bristande måluppfyllelse i förhållande till budget eller 
strategisk plan. Ekonomisk avvikelse kommenteras på 
annan plats i årsredovisningen, men måste naturligtvis 
tas på allvar. 

Vid sidan av kontrollerna handlar uppföljningen om 
att kontrollera interna processer och om avvikelser av 
förtroendekaraktär eller andra allvarliga skador varit 
aktuella. Internkontrollen visade inte några sådana 
allvarliga avvikelser. 

Sammantaget bedöms kommunen ha en god 
intern kontroll i så motto att det finns god kunskap 
om aktuella avvikelser. Vad som behöver utvecklas 
kommande år är analysen av avvikelserna och vilka 
åtgärder som kan vara viktiga att vidta. Detta arbete 
prioriteras 2013.

Den stora muren av slaggsten skiljer Finspångs slott och slotts-
parken från industrierna på norra sidan.
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PersonalPolItIKen

Personalpolitik handlar om att ta hand om och 
ut veckla de samlade personalresurserna så att man 
kan genomföra de politiska avsikterna på ett effek
tivt sätt i hela koncernen och säkra behovet av arbets
kraft nu och i framtiden. För att lyckas med det har 
koncernen en gemensam personalpolitik, som utgår 
från ett gemensamt synsätt.

Kommunen behöver utveckla det personal politiska 
programmet till ett mer levande dokument som med
arbetare känner till, känner igen och kan förhålla sig 
till i vardagen. 

Under året slog kommunen ihop de personal
 politiska dokumenten i ett förslag till moderniserad 
personalpolitik. De fackliga organisationerna yttrade 
sig över förslaget. Kommunen beslutar om förslaget 
2013.

Kommunens VÄrdeGrund

I kommunen pågick diskussioner om ett gemensamt 
värdegrundsarbete. Värderingarna i det personal
 politiska programmet och ledningsdeklarationen 
kan bilda grund för ett sådant arbete. Värderingarna 
är dessa:
Organisationens framgång nås genom människorna, 
med utgångspunkt från:

 � alla människors lika värde
 � alla vill och kan ta ansvar.

Hörnstenarna i personalpolitiken är: 
 � det goda medarbetarskapet
 � det goda ledarskapet
 � samverkan
 � en bra arbetsmiljö.

Våra ledstjärnor är:
 � ansvar
 � utveckling
 � serviceanda.

Värderingarna ger tillsammans förutsättningarna för 
en framgångsrik personalpolitik.

mÅl för PersonalarBetet

Måluppfyllelsen för personalarbetet redovisas i 
styrkorten under perspektivet medarbetare. 

anstÄllnInGar

Vid det senaste årsskiftet var 1 592 personer anställda 
i kommunen. Det är 27 personer fler än före gående 
år. Andelen personer med tillsvidareanställning på 
heltid ökade från 81,5 procent till 83,2 procent. Det är 
bara sektorn samhällsbyggnad som inte uppnådde det 
tidigare målet att minst 75 procent av med arbetarna 
ska ha heltidsanställning. Tidigare redovisade kom
munen antalet anställningar i stället för anställda. Det 
blev fler anställningar än personer, eftersom några 
medarbetare har flera deltidsanställningar.

JÄmstÄlldHet oCH mÅnGfald

Uppföljningen av kommunens jämställdhetsplan är 
försenad. Därför finns ingen samlad bild av årets 
jämställdhetsarbete. Särskilda jämställdhets- och 
mångfalds projekt som de olika sektorerna genom
förde redovisas av varje sektor. 

HeltId oCH deltId

I de olika ledningsgrupperna diskuterades heltid och 
deltid utifrån flera aspekter, främst personalpolitiska 
men även ekonomiska och verksamhetsmässiga. Det 
finns två olika beslut kring heltid och deltid, sektor 
social omsorg är den sektor som genomfört reformen. 

öVertId, mertId oCH 
tImanstÄllda

Medarbetare arbetar mer än sin ordinarie arbetstid 
(övertid och mertid) och kommunen anställer ofta 
medarbetare för kortare vikariat. Totalt omfattade 
de extra arbetsinsatserna 188 årsarbetare. De extra 
anställningarna beror på frånvaro bland ordinarie 
personal och ökade personalbehov. 

medarBetarenKÄten

Cheferna hade i uppdrag 2012 att bearbeta tre frågor från 
resultatet i medarbetarenkäten. Effekterna av det arbetet 
kan avläsas i nästa enkät som genomförs hösten 2013. 

Personal
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Oavsett om orsaken till sjukskrivningen är relaterad 
till arbetet eller inte, har arbetsgivaren uppföljnings- och 
rehabiliteringsansvar. De flesta av kommunens verk
samheter behöver sätta in vikarie vid sjukfrånvaro. Det 
medför att kommunen under de första två veckorna har 
dubbel lönekostnad för de aktuella arbetspassen: sjuk
lön plus vikarielön. Ambitionen måste vara att begränsa 
dubbelkostnaden. 

Sjukskrivningar påverkar verksamheten med ökade 
kostnader och administration. För dem som kort varigt 
anställs som vikarier är det en otrygg anställning. För 
kommunen som arbetsgivare medför sjukfrånvaro 
omfattande vikarieanställningar och övertid. Anställ
ningen av medarbetare enligt konverteringsreglerna 
minskade. 

sjukfrånvaron 2012

Procent av gruppens sammanlagda arbetstid 2009 2010 2011 2012

Sjukfrånvaro kvinnor 5,5 4,6 4,7 5,5

Sjukfrånvaro män 2,4 3,2 3,2 2,7

Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år 5,4 2,5 3,2 4,2

Sjukfrånvaro anställda 30–49 år 4,2 4,1 4,5 4,7

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre 5,5 5,1 4,7 5,7

Total sjukfrånvaro 4,9 4,4 4,5 5,1

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer 49,1 45 41,8 31,1

Sjukfrånvaro endast månadsanställda i förhållande till total arbetstid 5,4

Sjukfrånvaro endast timanställda i förhållande till deras arbetstid 2,0

Timanställdas sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid 0,2

sJuKsKrIVnInGar

Frisknärvaro kan beskrivas som motsatsen till sjuk
frånvaro. I viss omfattning hade kommunen även sjuk
närvaro, det vill säga medarbetare som arbetade trots 
att de inte var friska. 2012 ökade sjukfrånvaron märk
bart bland yngre (från 3,2 till 4,2 procent) och anställda 
över 50 år (från 4,7 till 5,7 procent). Förändringen de 
senaste två åren har varit omkring 0,1–0,3 procent. 
Årets förändring på en hel procentenhet i dessa två 
grupper var därför markant. Den korta sjukfrån varon 
– upp till 14 dagar – ökade mest. Kvinnornas sjukfrån
varo var högre än männens. Orsaken till det har inte 
undersökts. 

Till skillnad från de korta sjukskrivningarna som 
ökade, minskade långtidssjukskrivningarna (60 dagar 
eller mer). 

arBetsmIlJö

Antalet tillbud var 135 (120 år 2011). Flest tillbud rap
porterades från sektorerna bildning och kultur och 
social omsorg med 74 (67) respektive 53 (39). Antalet 
anmälda arbetsskador ökade från 77 till 98. Det är 
en oroande utveckling som föranleder särskild upp
följning 2013. Arbetsskador och tillbud behandlas i 
respektive sektors samverkanssystem och följs upp 
centralt. 

En ny leverantör av företagshälsovård upphand
lades: Manpower Hälsopartner. Tillagningsköket på 
lasarettet stängdes av arbetsmiljö skäl. Personalen 
omplacerades till andra kök (redovisas under sek
tor samhällsbyggnad). Arbetsmiljö verket gjorde ett 
antal inspektioner av arbetsmiljön. Där konstatera
des att avvikelserna inte föranledde något föreläg
gande efter att påpekanden åtgärdats. 

Medarbetare, chefer och fackliga företrädare  

framförde att den ökade arbetsbelastningen utgör en 
risk ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetet med att minska 
kostnaderna för att få kommunens ekonomi i balans 
upplevs oftare som en risk för försämring för verk
samheten än som en möjlighet till förbättring. Det 
är en vanlig reaktion vid förändringar, som behöver 
uppmärksammas och bearbetas. För att få medver
kan och acceptans vid förändringsarbete krävs att de 
som ska verkställa förändringen dels känner till bak
grunden, dels känner att de kan påverka hur föränd
ringen ska ske i deras egen vardag. 

Bland det viktigaste för trivsel, hälsa och goda 
arbetsresultat är förmågan och upplevelsen att kunna 
påverka sin egen arbetssituation och att ha en väl fun
gerande arbetsgrupp. Det måste finnas utrymme för 
att utnyttja sin yrkeskompetens på ett kreativt och 
verkningsfullt sätt. I annat fall ökar risken för miss
nöje, ohälsa och instrumentella arbetsinsatser. 
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ÅlderssammansÄttnInG
tillsvidareanställda december 2012 (och december 2011)

sektor –29 år 30–39 år 40–49 år 50–59 år 60–67 år summa förändring

Barn och ungdom 23 92 143 160 103 521 +5

(13) (89) (146) (171) (97) (516)

Bildning och kultur 5 20 44 44 30 143 0

(3) (19) (43) (48) (30) (143)

Samhällsbyggnad 16 28 50 64 41 199 +2

(13) (28) (51) (57) (48) (197)

Social omsorg 40 113 212 203 113 681 +25

(39) (112) (204) (197) (104) (656)

utveckling och service 8 14 16 11 49 – 4

(10) (14) (18) (11) (53)

totalt 2012 84 261 463 487 297 1 592

(Totalt 2011) (68) (258) (458) (491) (290) (1565)

förändring +16 +3 +5 – 4 +7 +27
Genomsnittlig ålder 2011: 48,8 år. 
Genomsnittlig ålder 2012: 48,7 år. 

Från att antalet anställda minskat något de senaste åren 
ökade antalet med 27 personer 2012. Sektorn social 
omsorg ökade mest med 25 personer, eftersom det 
behövdes mer personal i verksamheterna. 

Intresset för Finspångs kommuns upptäckarutbildning var stor bland personal inom förskola och skola. Den bestod av fem föreläsningar i 
syfte att tidigt försöka upptäcka och erbjuda stöd till barn och ungdomar med problem i familjen.
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PersonalförsörJnInG oCH 
PersonalomsÄttnInG

Personalomsättningen var ungefär densamma som 
tidigare år. Den största anledningen till nyrekryte
ringar var antingen pensioneringar eller ökat perso
nalbehov. Det är få anställda som lämnar Finspångs 
kommun för ett jobb hos en annan arbetsgivare på 
grund av förhållandena i anställningen eller i arbetet. 

PensIonsaVGÅnGar

Kommunen är just nu i en period med många 
pensions avgångar. Än så länge har kommunen 
lyckats rekrytera medarbetare med rätt kompetens, 
men det kan bli svårare framöver av flera skäl. Den 
stora gruppen som föddes åren efter andra världs
 kriget lämnar arbetsmarknaden och de mindre 
åldersgrupperna födda på 1980- och 1990-talen som 
ska ut på arbetsmarknaden matchar inte efterfrågan. 
Det är få branscher som kan vara så tydliga som 
offentlig sektor när det gäller att kunna säga att man 
erbjuder framtidsjobb. Det är ett viktigt budskap till 
de många arbetslösa ungdomar som har svårt att ta 
sig in på arbetsmarknaden. 

PersonalKostnader

Den samlade personalkostnaden för Finspångs kom
mun ökade med 34 mkr (4 procent), från 897 till 
931 mkr inklusive arbetsgivaravgifter. Årets löne
ökning gav en genomsnittlig ökning med 3 procent. 
Resten var ökade kostnader för övertid, vikarier, 
semester ersättning och sjuklönekostnader som till
sammans uppgick till 1 procent eller nästan 9 mkr. 

framtIden
Värdegrunden
Med flera av de strukturella och strategiska åtgär
derna och rutinerna på plats blir nästa stora uppdrag 
för organisationen att skapa en vi-känsla byggd på en 
gemensam och levande värdegrund. 

Personalförsörjningen
De närmaste fem till sju åren ska kommunen an stränga 
sig så att de omkring 1 300 anställda som inte går i 
pension inom den närmaste tiden vill fortsätta arbeta 
i kommunen. Ungefär 300 med arbetare lämnar 
arbetslivet för att gå i pension. Varje ny rekrytering 
ska prövas individuellt för att kommunen ska få rätt 
antal anställda med rätt kompetens. Personalomsätt
ningen behöver planeras och styras, vilket innebär 
en nyorientering för organisationen på flera sätt, inte 
minst strategiskt. 

analys av sjukfrånvaron
Den väsentliga ökningen av sjukfrånvaron och tecknen 
på en kraftigt ökad arbetsbelastning kräver att kommu
nen närmare följer upp utvecklingen av sjukfrånvaron 
och dess orsaker.

Jämställdhet och mångfald
År 2013 ska kommunen revidera jämställdhets- och 
mångfaldsprogrammet. Programmet ska sedan 
behandlas och beslutas politiskt.

analys av arbetsmiljön
År 2013 ska kommunen följa upp arbetsmiljön varje 
kvartal för att tidigt uppmärksamma eventuella 
avvikelser som då kan åtgärdas. 

Två gånger per år samlar vi alla nyanställda för en gemensam halv introduktionsdag. Hösten 2012 höll vi den i Kulturhuset.
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miljöredovisning 

Växthusgasutsläpp i finspångs kommun (ton/år)

Källa: RuS (Regional utveckling och Samverkan i miljömålssystemet)

I grafen ovan ingår energiförsörjning, transporter, 
arbetsmaskiner, industriprocesser, jordbruk, avfall 
och avlopp samt lösningsmedelsanvändning. Mellan 
2006 och 2009 låg utsläppen minst 27 procent lägre än 
1990. Utmaningen framöver är att åtminstone försöka 
behålla den nivån, vilket dock inte lyckades under 
2010, då utsläppen var höga på grund av en ovanligt 
kall vinter med ökad oljeeldning bland annat i fjärr
värmesystemet.

energi
mål styrdokument trend

2020 har energiförbruk-

ningen minskat med 20 

procent jämfört med år 

2008.

Energiplan för Finspångs 

kommun

Användningen av förnybar 

energi ska öka.
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Växthusgasutsläpp, Finspångs kommun
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Miljöredovisningen sammanställer tillståndet och 
trenderna inom energi och klimat, naturvård, avfall, 
vatten, luft och upphandling. Basåret och jämförbar
heten bakåt varierar beroende på tillgången på data
underlag.

Miljöredovisningen presenterar hur miljöarbetet 
går i förhållande till uppsatta mål från styr dokument 
på lokal och nationell nivå. Vissa mål berör Finspång 
som geografiskt område och andra hör till kommu
nens verksamhet. Målen valdes utifrån aktualitet, 
mätbarhet och dataunderlag. Trenden för måluppfyl
lelsen illustreras genom en glad, tveksam eller led
sen gubbe. 

Glad gubbe betyder att miljöarbetet går enligt 

planerna och att trenden är positiv.

Tveksam gubbe betyder att trenden är otydlig  

och svår att bedöma.

Ledsen gubbe betyder att trenden är negativ.

enerGI oCH KlImat

Energianvändningen påverkar miljön globalt och 
lokalt oavsett energikälla. Hotet om klimatföränd
ringar är sannolikt en av de största utmaningar 
mänskligheten ställts inför.

Växthusgaser
mål styrdokument trend

2020 har utsläppen av 

växthusgaser minskat  

med 40 procent jämfört 

med år 1990.

Energiplan för  

Finspångs kommun och 

Borgmästaravtalet

Kommunen har via Borgmästaravtalet anslutit sig 
till det nationella målet att utsläppen av växthusga
ser ska minska med 40 procent till 2020 jämfört med 
1990. När verksamheter som omfattas av EU:s handel 
med utsläppsrätter inte tas med, motsvarar målet en 
minskning på regional eller lokal nivå med 27 procent 
till 2020 enligt länsstyrelsen.
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energiförbrukning
total energianvändning  
för kommunens lokaler och arena Grosvad 
(mWh/år, normalårskorrigerad)

Källa: Vallonbygden

Energianvändningen för kommunens byggnader 
har ökat relativt kraftigt de senaste fem åren. Arena 
Grosvad står för i princip hela ökningen. Förbruk
ningen i kommunens övriga lokaler ligger på en rela
tivt stabil nivå. Tack vare flera insatser för att effek
tivisera energianvändningen minskade kommunens 
energibehov 2012.

energislag
användning av olika energikällor för kommunens
lokaler och arena Grosvad
(mWh/år, normalårskorrigerad)

Källa: Vallonbygden

Ett antal anläggningar bytte från olja till andra mer 
miljö anpassade och energieffektiva uppvärmnings
former. Färdigvärmekonceptet (energi ur pellets och 
flis) ersatte främst olja, men också eldning med pellets 
i egen regi. 
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Bränslemix för fjärrvärmeproduktion (mWh)

Källa: Finspångs Tekniska Verk

Fjärrvärmeproduktionen sker till största delen med 
avfall och biobränslen. Olja behövs som spetslast 
kalla vinterdagar och som reservkapacitet. År 2010 
var avsevärt kallare än normalt, vilket påverkade olje
användningen i fjärrvärmeproduktionen. Anlägg
ningen för spillvärme från SSAB, som invigdes 2012, 
bidrar till att ytterligare reducera andelen olja.

transporter
Transporter står för en allt större del av utsläppen 
av växthusgaser. Lokalt påverkar transporterna luft
kvalitet och ljudmiljö samt skadar natur och kultur
 miljöer.

mål styrdokument trend

Antalet resenärer som 

reser med kollektivtrafik 

ska öka.

Energiplan för Finspångs 

kommun

Transportsektorns för-

brukning av fossilt bränsle 

ska minska.

Energiplan för Finspångs 

kommun

Andelen miljögodkända 

fordon ska öka.

Strategisk plan för 

Finspångs kommun 

2013–2015

Riktlinjer för bilar och resor i den kommunala verk
samheten har utarbetats. För tjänsteresor tillhandahålls 
Östgötatrafikens resekort. En resekampanj genomför
des som uppmuntrar till cykling och kollektivt resande.
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Kollektivtrafik
antal påstigande kollektivtrafikresenärer (1 000-tal)
på regionala linjer

Källa: Östgötatrafiken

Pendlingen till Norrköping är viktig för Finspång. 
Busspendlingen har minskat något sedan 2008 
enligt statistik från Östgötatrafiken. Den allmänna 
konjunktur nedgången kan ha påverkat trafiken.

fordonsbränsle
fordonsbränsle i finspångs kommun, exkl bolagen
(liter/år)

Källa: Preem

Inom transportsektorn i stort kan ingen minskning 
av fossilt bränsle utläsas, men i den kommunala 
verksamheten är trenden positiv både när det gäller 
energianvändning och förnybara bränslen. Energi
användningen minskade med 5 procent. Krav på att 
alla nya leasingbilar ska kunna köras på förnybart 
bränsle infördes. Det ökade antalet etanolbilar kraf
tigt. Mängden etanol i kommunens fordon ökade med 
240 procent på ett år, från 3 900 liter till 13 300 liter.
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miljöfordon
andel miljöbilar, finspångs kommunkoncern (%)

Källa: Miljöfordonsdiagnos (Miljöfordon Syd)

Andelen miljöbilar som kommunen äger eller leasar 
ökade. Vid årsskiftet 2012/2013 hade kommunen 42 
procent miljöbilar av typen personbil eller lätt last
bil. Ungefär hälften av dem är etanolbilar, resten är 
bränslesnåla diesel- eller bensinbilar. 

Trenden för andelen miljöfordon i Finspångs 
kommun som geografiskt område är också positiv. 
 Den ökade från 8,7 procent 2011 till 12 procent  2012. 
(Källa: Trafikanalys)

naturVÅrd

Naturvård handlar om att skydda arter och värde
fulla naturområden samtidigt som man tillgodoser 
människans behov av rekreation och friluftsliv.

Biologisk mångfald
mål styrdokument trend

Bevara biologisk mångfald. Översiktsplan för  

Finspångs kommun

Ge tillgång till god livs-

miljö och rika naturupp-

levelser.

Översiktsplan för  

Finspångs kommun

Biologisk mångfald är viktigt i kommunens översikts
plan. Naturvårdsprogrammet behöver dock uppda
teras både vad gäller mål, åtgärder och det samlade 
kunskapsunderlaget (objektdelen). En praktiserande 
student tog fram en rapport hur man kan genomföra 
uppdateringen.

I kommunen finns fjorton naturreservat, varav 
Ölstadsjöns naturreservat är kommunalt beslutat 
och förvaltat. 
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skyddad natur finspång

Källa: Finspångs kommun

Kommunens många naturområden ger förutsätt
ningar för olika former av friluftsliv och rekreation. 
Naturvårdsverket utnämnde Finspång till Östergöt
lands bästa friluftskommun tillsammans med Lin
köping. 

aVfall 

Hanteringen av avfall har blivit bättre, men mängden 
avfall har ökat i samhället. Om avfallsmängden mins
kar leder det till lägre utsläpp av växthusgaser och 
mindre resurser förbrukas. Minskar mängden far
liga ämnen i avfallet blir det mindre gifter i omlopp.

mål styrdokument trend

Mängden hushållsavfall 

ska minska.

Avfallsplan för Finspångs 

kommun

Kommuninvånare och 

verksamheter ska veta 

vad som är farligt avfall 

och hur det ska hanteras.
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En extern entreprenör samlar in hushållens avfall var 
fjortonde dag vid villor och varje vecka eller tätare i 
flerfamiljshus. Intervallet för verksamheter beror på 
verksamhetens typ, storlek och lagringsutrymme. 
Hushållsavfallet transporteras direkt till Finspångs 
värmeverk för produktion av fjärrvärme.

Brännbart hushållsavfall (ton/år) 2000–2012 
(insamlat med sopbil)

Källa: Finspångs Tekniska Verk

Mängden avfall från hushåll och verksamheter har 
minskat något de senaste åren. Men det är svårt att 
dra några slutsatser eftersom minskningen följer kon
sumtionsmönster och konjunktursvängningar i stort.
Farligt avfall från hushållen lämnas vid sorterings
rampen på Sjömansäng eller till en ambulerande 
miljöbil.
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farligt avfall från hushåll 2000–2012 
(exklusive elavfall och tryckimpregnerat) 
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Mängden insamlat farligt avfall från hushållen ökade 
under 2000-talet. Tryckimpregnerat virke och elavfall 
är inte inräknat. Det är svårt att bedöma ökningen i 
förhållande till mängden farligt avfall i samhället. 
Om den beror på större kunskap hos kommuninvå
nare och verksamheter går inte heller att bedöma.

Förslaget om en ny avfallsplan och nya föreskrif
ter ska ut på remiss innan den nya renhållningsord
ningen antas av kommunfullmäktige.

Vatten

Kommunen är rik på sjöar och vattendrag. Vatten är 
en känslig resurs som måste hanteras med stor var
samhet. Näringsämnen är en förutsättning för allt 
liv, men en för stor tillförsel innebär förändringar av 
både land- och vattenekosystemens balans.

EG:s ramdirektiv för vatten är införlivat i svensk 
lag. Vattendelegationen har beslutat om miljö
 kvalitetsnormer för grund- och ytvattenförekomster. 
Målet är att Sveriges vatten senast år 2015 ska uppnå 
god status. Kvaliteten får inte försämras. För ytvatten 
är god ekologisk och kemisk status minimikravet. För 
grundvatten gäller god kemisk och kvantitativ status. 
Vissa vattenobjekt hinner man inte vidta åtgärder för 
eller så hinner inte djur- och växtlivet svara på förbätt
ringarna inom utsatt tid. Vattendelegationen ger dessa 
objekt en tidsfrist till 2021 eller 2027.

Vattenkvalitet

mål styrdokument trend

2015 ska kommunens 

vattenförekomster uppnå 

god ekologisk och kemisk 

status.

Miljökvalitetsnormer för 

vatten (MKN)

Statusen i kommunens ytvattenförekomster är överlag 
god men några uppnår inte god status. Dovern har dålig 
status både ekologiskt och kemiskt på grund av över
gödning och föroreningar. Bönnern har en otillfreds
ställande ekologisk status på grund av övergödning. 
Grundvattenförekomsternas status är god.

övergödning
Övergödning innebär att vattnet tillförs för mycket 
näring och dess ekologiska status försämras. Vatten
vården i Finspångs kommun inriktas på att minska 
övergödningen. Motala Ströms Vattenvårdsförbund 
genomför provtagning årligen, bland annat av fosfor 
och kväve som orsakar övergödning.

totalfosforhalt i Åmlången och dovern 1990–2011 
(årsmedelvärde, μg/l)

Källa: Motala Ströms Vattenvårdsförbund

När det gäller fosforhalten kan man se en positiv 
trend. Vid Åmlångens utlopp i Glan kan man se en 
minskning av fosforhalten med cirka 35 procent och 
en minskning med drygt 10 procent vid Doverns 
utlopp i jämförelse med 1990.

totalkvävehalt i Åmlången och dovern 1990–2011 
(årsmedelvärde, μg/l)

Källa: Motala Ströms Vattenvårdsförbund

Efter en svag minskning fram till 2009 ökade kväve
 halten vid Åmlångens utlopp med cirka 5 procent och 
med cirka 10 procent vid Doverns utlopp jämfört med 
1990.

Med stöd av statliga bidrag (LOVA) togs en va-över
sikt fram. Ambitionen är att gå vidare med en heltäck
ande va-plan för Finspångs kommun bland annat för 
att minska övergödningen.
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luft

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur 
och kulturföremål. Luftkvaliteten i Finspång är rela
tivt bra. Frågan måste alltid bevakas i samhälls
 planeringen.

Förordningen med miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft ska skydda människors hälsa och miljön. 
Den uppfyller EU:s krav. De ämnen som regleras är 
kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar 
 (PM 10 och PM 2,5), kolmonoxid, bensen och ozon.  
Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kadmium 
och nickel. 

luftkvalitet
mål styrdokument trend

Inga gränsvärden ska 

överskridas.

Miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft (MKN)

Finspångs kommun är medlem i Östergötlands Luft
vårdsförbund. Där samverkar man med beräkning, 
mätning och kontroll av MKN för utomhusluft. 
SMHI:s program Simair används för beräkningar. I 
likhet med föregående år visade beräkningarna att 
det för närvarande inte finns någon risk att MKN 
överskrids för något ämne i kommunen.

uPPHandlInG

Offentlig upphandling är ett starkt styrmedel för att 
skapa en hållbar framtid. Sverige upphandlar för 
cirka 500 miljarder kronor årligen. Att driva frågan 
om miljö- och andra hållbarhetskrav i upphandlingar 
kan bidra till att miljömålen nås.

Finspångs riktlinjer för kommunal upphandling slår 
fast att kommunen arbetar efter de regionala miljömålen, 
där vikten av miljökrav betonas. Det innebär att miljö
 anpassade och energieffektiva alternativ ska väljas i för
sta hand. Uppdatering av riktlinjerna pågår.

miljöanpassad upphandling
mål styrdokument trend

Miljöaspekter ska väga 

tungt vid upphandling  

och inköp.

Miljöpolicy för Finspångs 

kommun

Andelen ekologiska livs-

medel i verksamheten 

ska öka.

Strategisk plan för 

Finspångs kommun 

2013–2015

Det är svårt att ge en samlad bild över miljökraven i 
kommunens upphandling. Andelen miljöbilar ökar 
liksom andelen förnybart bränsle. 

Sedan 2010 deltar Finspångs kommun i under
 sökningen Kommuners kvalitet i korthet (KKiK). Ett 
perspektiv i undersökningen är andelen ekologiska 
livsmedel, som ökade från 9 procent 2010 till 19 procent.
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Investeringsredovisning

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt 
med en budget på 74 mkr, av dessa hade drygt 41 mkr 
förbrukats och överskottet överfördes till 2012. 2012 års 
investeringsbudget uppgick till 44,7 mkr. Under året 
tillkom projekt med en budget på 156 mkr. Det hand
lar om den nya gymnasieskolan och biblioteket vid 
stationsområdet och ett antal fastighetsköp.

Totalt fanns 142 projekt i varierande storlek i inve
steringsredovisningen, 12 av dem var försäljnings
projekt och vid årsskiftet hade 60 projekt avslutats. 
Investeringsutgifterna under året uppgick till 48 mkr. 

Under året togs beslut om att ha en restriktiv hållning 
till investeringar samt att skjuta en del investeringar på 
framtiden, bland annat konstgräsplan och biogasmack. 
Några av de större investeringarna är exploatering vid 
Lärkvägen (5,8 mkr), ventilation i Aluceum (5,8 mkr) 
och markberedning på stationsområdet (2,3 mkr).

Avslutade investeringar uppgår till 99 mkr. Några 
av de större investeringarna som slutredovisades var 
Kulturhuset (31 mkr), ombyggnation av Grosvad
 skolan (31 mkr), industriområdet vid KL Industri 
(13 mkr) och ombyggnation i centrum (3,3 mkr).

Kommunens investeringsbudget (mkr)

objekt ombudget  
från 2011

Budget 2012 utfall 2012

Fastighetsinvesteringar/energieffektiviseringar 6,2 8,0 8,5

It-investeringar 0,8 2,0 1,1

Räddningsfordon 2,5 5,0 2,2

Centrumutveckling 1,0 1,5 0,0

GC-vägar 5,6 3,5 0,0

Handikappanpassning hållplatser 0,5 – 0,5 0,0

Stugby vid campingplatsen 2,4 0,8 0,0

Ekesjö förskola 2,5 - 0,4

Lärkhagen 4,0 - 5,8

Fastighets-/markförsäljningar - – 5,0 – 0,5

Diverse investeringar i sektorerna inom ram 3 7,5 7,1

Kulturhuset 0,5 0,7 1,7

Förskola Metallen - 1,5 1,5

Fiber Katrineholm-Norrköping - 2,7 1,7

Biogas - 3,0 0,0

Omstigningsplats Vistinge - 2,5 0,0

Grosvad vidareutveckling - 6,5 0,0

Lekplatser 1,0 0,5 0,0

Nya hållplatser - 1,5 2,7

Stationsområdet 1,5 - 1,7

Markberedning stationsområdet - 3,0 2,3

Grosvadskolan - - 1,5

Industriområdet KL - - 1,7

Övrigt 1,5 - 0,6

summa 33,0 44,7 40,0

Tilläggsbudget 2012 - - -

Förvärv Vistinge 6:4 - 1,7 0,2

Stationsområdet, Högby 1:39 - 4,0 4,0

utökad vårdcentral - 3,8 3,8

Nybyggnation stationsområdet - 147,0 0,0

summa - 156,5 8,0

total BudGet/utfall  - 234,2 48,0
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modell för fördJuPad  
fInansIell analys

Finspångs kommun förändrade från och med års
 redovisningen 2004 sin finansiella analys genom 
att använda den så kallade. RK-modellen. Modellen 
syftar till att analysera fyra viktiga perspektiv som 
ska leda till en finansiell bedömning av Finspångs 

kommun och därigenom klargöra huruvida kom
munen har en god ekonomisk hushållning. Var och 
en av de fyra delarna analyseras med hjälp av ett 
antal finansiella nyckeltal. Analysen avslutas med 
en känslighets analys och avslutande kommentar. De 
fyra delarna är: resultat, kapacitet, risk och kontroll.

resultat
Här kartläggs och utreds kommunens resultat. 
Utvecklingen av olika kostnader och intäkter analys
 eras. Under detta avsnitt görs en genomlysning av 
investeringarna och deras utveckling.

Kapacitet
Det andra perspektivet benämns kapacitet eller lång
siktig betalningsberedskap. Här handlar det om att 
redovisa vilken finansiell motståndskraft kommunen 
har på lång sikt. Ju svagare kapacitet, desto mindre 
förmåga har kommunen att klara framtida finansi
ella problem.

10. Likviditetsmått

11. Finansiella nettotillgångar

12. Räntor och valutor

13. Borgensåtagande

14. Totala pensionsskulden

1. Förändring av kostnader 

och intäkter

2. Nettokostnadsandel

3. Självfinansieringsgrad

4. Investeringsvolym

5. Finansnetto

6. Årets resultat

7. Soliditet

8. Skuldsättningsgrad

9. Kommunens intäkter

15. Budgetföljsamhet

16. Prognossäkerhet

resultat Kapacitet risk Kontroll

riskförhållande
Det tredje perspektivet gäller hur kommunen är 
exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushåll
ning innefattar att kommunen i kort- och långsiktigt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för 
att möta finansiella problem. Här analyseras också 
borgens åtagande och pensionsskuld.

Kontroll
Med det fjärde perspektivet, kontroll, avses hur upp
rättade ekonomiska planer följs. En god följsamhet 
mot budget är ett uttryck för en god ekonomisk hus
hållning.

ekonomisk översikt  
och analys
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visar dock att det främst var en engångspost i form 
av återbetalning från AFA försäkringar som gjorde 
att nettokostnadsökningen hölls tillbaka. Återbetal
ningen på 18,5 mkr var premier för avtalsgruppsjuk
försäkringen för åren 2007–2008. Premierna för åren 
efter 2008 är redan återbetalda.

2. nettokostnadsandel
(Procent) 2008 2009 2010 2011 2012

Verksamheten/

skatteintäkter och 

statsbidrag 94,5 91,5 88,5 91,5 89,0

Pensionerna/

skatteintäkter och 

statsbidrag 5,0 4,7 4,5 5,2 5,0

Avskrivningar/

skatteintäkter och 

statsbidrag 2,6 3,1 3,6 3,2 3,6

Finansnetto/

skatteintäkter och 

statsbidrag 0,3 0,3 0,4 0,5 0,1

Nettokostnader/ 

skatteintäkter och 

statsbidrag 102,4 99,7 97,1 100,3 97,7

Ett av kommunens mål enligt den strategiska pla
nen var att resultatet skulle vara minst 1,3 procent av 
skatte intäkter och statsbidrag. Det blev 2,3 procent, 
vilket innebär att målet uppfylldes. Även här var det 
engångsbelopp som gjorde att målet uppfylldes. För 
att bygga en stabil ekonomi är det viktigt att målupp
fyllelser i stället baseras på goda resultat som kommu
nens egna verksamheter skapat. Det blir tydligare om 
man beräknar nettokostnaderna i relation till skattein
täkter och statsbidrag. Den andelen får inte vara högre 
än 98,7 procent om kommunen ska uppfylla det lång
siktiga målet. Som framgår av tabellen var andelen 97,7 
procent 2012 och målet uppfylldes. Det betyder att kom
munen inte behövde använda alla skatteintäkter och 
statsbidrag till den löpande verksamheten.

Kommunen måste fortsätta anpassa verksam hetens 
nettokostnader för att vara bättre förberedd inför oför
utsedda situationer, kunna hantera kommande pen
sionskostnader och stärka det egna kapitalet. 

Den ekonomiska analysen sammanfattar kommunens 
finansiella ställning och utveckling under perioden 
2008–2012. Den bygger på en finansiell analys modell 
som utgår från perspektiven resultatkapacitet och risk
kontroll. En bedömning av kommunens finansiella 
situation bygger på fler aspekter än enbart resultatet. 
Andra lika viktiga aspekter är kapaciteten på lång sikt, 
risk förhållanden samt kommunens förmåga att styra 
och kontrollera den ekonomiska utvecklingen. 

resultat oCH KaPaCItet

Här presenteras nyckeltal och statistik som beskriver 
kommunens resultatutveckling och ekonomiska för
måga att möta svårigheter.

1. förändring av kostnader och intäkter
(Procentuell  
förändring)

2008 2009 2010 2011 2012

Verksamhetens  

nettokostnader 6,4 – 0,4 3,7 4,9 1,0

Skatteintäkter och 

generella statsbidrag 3,5 2,3 6,6 1,5 3,3

nettokostnads- och skatteutveckling

En förutsättning för att uppnå balans i ekonomin och 
en god ekonomisk hushållning är att kommunen har 
balans mellan löpande intäkter och kostnader. För att 
på lång sikt behålla en god finansiell hushållning är 
det viktigt att nettokostnadsökningen inte är större 
än ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. År 
2012 ökade kommunens intäkter mer än kostnaderna. 
Netto kostnaderna ökade med 1,0 procent medan 
skatte intäkterna ökade med 3,3 procent. Analysen 

(procent)

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

SkatteintäkterNettokostnader

2012201120102009200820072006



40 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALyS 

3. självfinansieringsgrad av investeringar
2008 2009 2010 2011 2012

Internt tillförda  

medel, mkr 18,4 81,1 28,2 – 28,9 63,1

Årets netto-

 investeringar, mkr – 122,6 – 26,4 – 49,3 – 53,9 – 46,0

Självfinansieringsgrad, % 15 312 60 – 54 146

Årets reinvesteringar – 65 – 16 – 22 – 16 26

Självfinansieringsgrad  

av reinvestering 28 507 128 – 181 243

En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen 
kan bekosta investeringar utan att låna eller minska 
sin likviditet. När självfinansieringsgraden över stiger 
100 procent har investeringarna finansierats helt med 
egna medel. En hög självfinansieringsgrad innebär 
också att kommunen har ett bra finansiellt hand
lingsutrymme inför framtiden. Självfinansierings
 graden översteg 100 procent 2012 och det innebär 
att alla investeringar betalades utan att kommunen 
ökade sina lån.

4. Investeringsvolym
(Procent) 2008 2009 2010 2011 2012

Investeringsvolym/

nettokostnader 14 3 5 6 5

Bruttoinvesteringar/

avskrivningar 539 106 180 180 130

För en genomsnittlig kommun i Sverige är investerings
volymen 5–7 procent av nettokostnaderna. Av tabellen 
framgår att Finspångs kommun har en investeringsnivå 
kring genomsnittet. Det är vad de ekonomiska förutsätt
ningarna tillåter nu.

Bruttoinvesteringar i relation till avskrivningar visar 
om kommunen återinvesterar i samma takt som anlägg
ningstillgångarna skrivs av. Det är viktigt att hitta 
en balans mellan bruttoinvesteringarna och avskriv
 ningarna, så att man inte återinvesterar för långsamt 
eller låter bli att underhålla anläggningstillgångar när 
det behövs. Eftersom återinvesteringarna varit spar
samma de senaste åren låg kommunen fortfarande 
något över det riktvärde på 100 som rekommenderas 
för en bibehållen standard på anläggningstillgångarna. 
Samtidigt har utvecklingen vänt och kommunen börjar 
närma sig riktvärdet.

5. finansnetto
Finansnettot är kommunens finansiella intäkter 
minus de finansiella kostnaderna. Ett positivt finans
netto är viktigt för kommunen, eftersom det till
för pengar till den löpande verksamheten. Finans
 nettot har varit negativt de senaste åren. Kommunens 
finansiella intäkter är ränteintäkter på interna lån 
inom koncernen och likvida medel, medan kom
munens finansiella kostnader är ränta på lån och 
på pensions skulden. De finansiella intäkterna och 
kostnaderna har de senaste två åren ökat markant. 
Det beror på det kommunala bolaget Vallonbygdens 
inträde i internbanken, vilket gett en ökning av både 
intäkter och kostnader. Under året aktiverades bygg
ränta på 3,4 mkr för ett antal större byggprojekt. Där
för blev finansnettot lägre än tidigare år och uppgick 
till –1,2 mkr.

Kommunens finansnetto

6. Årets resultat 
2008 2009 2010 2011 2012

Årets resultat, mkr – 21,2 2,9 27,9 – 3 22,9

Årets resultat/skatte-

intäkter och generella 

statsbidrag, % – 2,3 0,3 2,9 – 0,3 2,3

Årets resultat/eget 

kapital, % – 5,7 0,8 6,9 – 0,7 5,4

Kommunen redovisade ett överskott på 22,9 mkr. I resul
tatet ingår realisationsvinster på 4,0 mkr. Premier från 
AFA försäkringar på 18,5 mkr återbetalades. Årets resul
tat uppgick till 2,3 procent av skatteintäkter och statsbi
drag, vilket gjorde att kommunen uppfyllde sitt finan
siella resultatmål 1,3 procent.

En av fem sektorer redovisade överskott. För sek
torn utveckling och service var det främst lägre kost
nader för förvaltade fastigheter som var anledning till 
överskottet, men även vakanta tjänster och tjänstledig 
personal bidrog. 
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De stora underskotten fanns i sektorerna bildning och 
kultur, social omsorg samt barn och ungdom. Liksom 
föregående år var det försörjningsstöd, gymnasie
 skolan och placeringar av barn och ungdomar som 
hade stora budgetavvikelser, men det enskilt största 
underskottet redovisade äldreomsorgen. De ökade 
behoven inom äldreomsorgen tillsammans med en 
rad andra faktorer gav ett underskott på 20,2 mkr. I 
dessa 20,2 mkr ingår också en prestationsersättning 
på 3 mkr från Socialstyrelsen för vård av sjuka äldre. 

Placeringskostnaderna för barn och ungdomar slu
tade med ett underskott på 15,5 mkr. Dessutom blev 
personalkostnaderna 1,1 mkr högre än beräknat på 
grund av inhyrd personal. Verksamheterna arbetar 
med åtgärder för att minska underskottet. 

Fler barn och elever än väntat gick i för- och 
grundskola hos andra utförare än de kommunala, 
vilket gjorde att kostnaderna översteg budgeten. 
Hög ungdom s           arbetslöshet och fler sökande gjorde 
att försörjnings stödet redovisade ett underskott på 
8,9 mkr, vilket var 2 mkr mer än 2011. Ett samarbete 
mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Fin
spångs samordningsförbund startade under hösten 
för att minska antalet ungdomar som behöver försörj
ningsstöd. Samtidigt inledde kommunen ett för djupat 
arbete med gruppen 25 år och äldre, inriktat på att ge 
rätt åtgärder till rätt person. Satsningen förväntas ge 
resultat 2013. 

Inom bildning och kultur redovisade gymnasie
 skolan sammantaget ett underskott på 8 mkr, där 
1 mkr kom från Bergska skolan och resterade 7 mkr 
rörde interkommunala ersättningar (för elever som 
väljer att gå i andra skolor än kommunens). 

Sektor samhällsbyggnad redovisade ett underskott 
på 1,3 mkr. Det är främst kopplat till Hällestadbron 
som delvis rasade samman i maj.

Trots nämndernas stora underskott lyckades kom
munen redovisa ett gott resultat totalt. Det beror dels på 
återbetalningarna från AFA men även på realisations
vinster, lägre personalomkostnader och arbetsgivar
avgifter, lägre avskrivningar samt kvarstående medel i 
utvecklingspotten. Vid en avstämning mot balans kravet 
sjunker resultatet något men är fortfarande på en god 
nivå, vilket innebär att kommunen inte behöver ta med 
sig något underskott till kommande år.

Årets resultat

7. soliditet
(Procent) 2008 2009 2010 2011 2012

Soliditet 33 31 33 25 26

Soliditet exklusive 

internbank 50 46 48 47 48

Soliditet inklusive  

ansvarsförbindelse – 11,0 – 10,5 – 6 – 8 – 6

Tillgångsförändring 4 7 2 29 2

Förändring eget kapital 

exklusive avskrivningar – 5 1 7 – 0,7 5,7

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktigt finan
siella handlingsutrymme och visar hur stor del av kom
munens tillgångar som finansierats med egna medel. 
Förändringen i soliditet beror av investeringstakt, 
nyupplåning, andra skuldförändringar samt det ekono
miska resultatet. En oförändrad soliditet pekar på att det 
egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. 
Kommunens soliditet ökade med 1 procent. Den förbätt
rade soliditeten berodde på det positiva resultatet som 
stärkte det egna kapitalet. Undantar man internban
ken, det vill säga inlåning för de kommunala bolagens 
räkning, var soliditeten betydligt bättre. Internbanken 
påverkar även skuldsättningsgraden. Om man däre
mot räknar in ansvarsförbindelsen för pensioner (den 
del av pensionsskulden som ligger utanför balansräk
ningen) vid beräkningen försämras soliditeten markant. 

8. skuldsättningsgrad
(Procent) 2008 2009 2010 2011 2012

Total skuldsättningsgrad 67 69 67 75 74

– varav avsättningar 4 4 5 4 3

– varav kortfristig 

skuldsättningsgrad 14 18 17 11 12

– varav långfristig skuld-

sättningsgrad 49 46 45 60 59
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Den del av tillgångarna som kommunen har finansi
erat med externt kapital brukar kallas skuldsättnings
grad. Den som tjänade över 7,5 basbelopp fick möjlighet 
att själv placera sina pensionsmedel. Eftersom många 
valde den lösningen minskade kommunens avsättning 
för pensioner i balansräkningen. I övrigt skedde ingen 
större förändring.

Av diagrammet framgår att merparten av kom
munens låneskuld består av vidareutlåning inom 
kommunkoncernen. Kommunen hade för egen del 
en oförändrad låneskuld på 220 mkr.

Kommunens bruttolåneskuld 

9. Kommunens intäkter – jämförelse
riket
2011

länet
2011

finspång
2011

Skatteintäkter, % 65,0 62,2 68,9

Verksamhetens intäkter, % 21,1 19,5 15,0

Generella statsbidrag och 

utjämning, % 13,9 18,3 15,8

Skattesats, kr 20,73 21,09 21,70

Total skattesats,(exklusive 

församlingsavgift), kr 31,55 30,94 31,55

Tabellen visar vad kommunens intäkter består av jäm
fört med genomsnittet för riket och länet. Syftet med 
jämförelsen är att se kommunens kapacitet att möta 
eventuella framtida problem genom intäktsökningar, 
framför allt skatte- och taxehöjningar.

Som framgår av tabellen ligger Finspång över 
genomsnittet i länet när det gäller skatteuttaget. Verk
samhetens intäkter är däremot betydligt lägre än 
genomsnittet i länet och riket. Det indikerar att det 
finns utrymme att höja avgifterna vid ekonomiska 
problem. När det gäller taxehöjningar begränsas 
möjligheten av maxtaxereformerna i förskolan och 
äldreomsorgen. En förklaring till den låga avgifts
 finansieringen är också att Finspångs va- och ren
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hållningsverksamhet sköts av ett kommunalt bolag. 
Finspångs kommun fick mindre i generella stats
 bidrag och utjämning än grannkommunerna, sam
tidigt som Finspång hade en högre egen skattekraft.

rIsK oCH Kontroll
10. likviditet

2008 2009 2010 2011 2012

Kassalikviditet, % 40 62 66 66 70

Betalningsberedskap 

inklusive checkkredit, % 64 79 84 89 91

Likviditetsdagar 19 44 34 19 25

Rörelsekapital, mkr – 94 – 79 – 70 – 54 – 53

Likviditet är ett viktigt ekonomiskt mått och är ett risk
område för kommunens finansiella styrka, eftersom 
den visar den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög 
likviditet visar på god finansiell styrka och låg risk. En 
kassa likviditet på mer än 100 procent innebär att kom
munen kan betala alla kortfristiga skulder om de förfal
ler till betalning. En likviditet på 60–80 procent garan
terar att kommunen i kort och medellångt finansiellt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att 
klara att betala sina skulder. Kommunen förbättrade sin 
likviditet trots problem med låg likviditet under året.

Kommunens mål är att ha en betalningsberedskap 
där likvida medel plus outnyttjad checkräknings
 kredit ska vara större än de kortfristiga skulderna, 
ett mål som kommunen trots god likviditet inte upp
fyllde. Då kassalikviditeten är god och en femtedel av 
de kortfristiga skulderna består av semesterlöneskuld 
och okompenserad övertid till de anställda bedömer 
kommunen ändå att det är liten risk för att skulderna 
helt och hållet ska förfalla till betalning.

Den förbättrade likviditeten ökade antalet likviditets
 dagar från 19 till 25 dagar, det vill säga antalet dagar 
som kommunens pengar skulle räcka till de kortfris
tiga skulderna. 

11. finansiella nettotillgångar
(mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Omsättningstillgångar + 

finansiella anläggnings-

tillgångar* 504 581 593 922 947

Kort- och långfristiga 

skulder 713 780 774 1 128 1 149

Netto – 208 – 199 – 181 – 206 – 202

* Exklusive andelar, aktier och bostadsrätter



43EKONOMISK ÖVERSIKT OCH ANALyS 

Finansiella nettotillgångar anger betalningsberedska
pen på medellång sikt. I tillgångarna ingår kommunens 
pensionsmedelsplacering på drygt 48 mkr. Betalnings
beredskapen på medellång sikt ökade något.

12. räntor och valutor
2008 2009 2010 2011 2012

Genomsnittlig ränta, % 4,0 2,8 3,0 3,7 3,7

Ränterisk, 1 % (mkr) 5,6 5,8 5,6 9,6 9,6

utlandslån 0 0 0 0 0

Ur ett riskperspektiv är det viktigt att redovisa och 
beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Med 
ränte risk menar man risken för förändringar i ränte
 nivån, och med valutarisk menar man risken för 
eventuella valutakursförluster vid utlandslån. En 
ökad genomsnittlig ränta på 1 procent på hela låne
skulden ökar nettokostnaden med 9,6 mkr. Merparten 
drabbar dock de kommunala bolagen. Genomsnitts
räntan var oförändrad, 3,7 procent. Den genomsnitt
liga räntebindningstiden ökade marginellt och ligger 
på 3,5 år.

13. Borgensåtagande och vidareutlåning
(mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Borgensåtagande 375 389 423 31 30

– varav kommunägda 

företag 343 359 393 2,7 2,7

– varav egnahem och 

småhus 2,2 1,8 1,6 1,5 1,2

– varav bostadsrätts-

föreningar 24,5 23,0 23,0 22,0 21,0

– varav föreningar 5,6 5,4 5,4 5,2 5,1

utlåning 397 397 397 756 756

– varav kommunägda 

företag 381 380 380 740 740

– varav föreningar 16,1 16,1 16,3 16,3 16,3

Stora borgensförbindelser kan innebära en väsent
lig finansiell risk för kommunen som kan behöva ta 
över lån eller ge ägartillskott. Finspångs kommun har 
borgensåtaganden på 30 mkr eller 1 500 kronor per 
invånare. Förändringarna var marginella. Risken för 
att behöva infria borgensåtagandet för egnahem och 
bostadsrättsföreningar bedöms som låg. Under året 
behövde kommunen inte infria några borgensåtaganden.

14. Pensionsskulden inklusive löneskatt
(mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Avsättning till pensioner 42 49 56 59 52

Pensionsförpliktelse 

äldre än 1998 499 505 485 526 523

Total pensionsskuld 541 554 541 585 575

Soliditet inklusive pen-

sionsskuld äldre än 1998 – 11,0 – 10,5 – 6 – 8 – 6

Pensionerna är en växande kostnad för kommunerna. 
Kommunen har utöver skuldsättning i balansräk
ningen även ett stort åtagande för pensioner, vilket 
redovisas som ansvarsförbindelse. Den totala pen
sionsskulden inklusive löneskatt uppgick vid årsslu
tet till 575 mkr, varav den största delen (90 procent) 
redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Om 
den totala pensionsskulden inklusive löneskatt räk
nas med i balansräkningen sjunker soliditeten till 
–6 procent. Kommunen måste förbättra sin soliditet 
för att uppnå en god ekonomisk hushållning enligt 
kommunallagens krav.

Framtida pensionsutbetalningar har tidigare 
utgjort en risk eftersom de beräknades öka i slutet av 
decenniet. Det tidigare finansiella målet var att årets 
resultat ska täcka ökningen av ansvarsförbindelsen. 
Men eftersom utbetalningarna numera är på en sådan 
nivå att ansvarsförbindelsen i stället minskar år från 
år är målet inte längre relevant.

Pensionsutbetalningar
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 15. finansiella mål, budgetföljsamhet  
och prognossäkerhet
(mkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Budgetavvikelse årets 

resultat 28,3 1,2 17,9 – 9,5 10

Resultat i delårsbokslut 

per 30 juni – 25,8 – 25,8 28,4 – 28 5,7

Finansiella mål

Soliditeten inklusive 

pensionsskulden ska 

vara positiv – 11,0 – 10,5 – 6 – 8 – 6

Årets resultat ska upp-

gå till minst 1,3 % av 

skatter och statsbidrag – 2,4 – 2,4 2,9 – 0,3 2,3

Kommunen redovisade ett överskott på 10 mkr mot 
budget. Överskottet motsvarade 2,3 procent av netto
 kostnaderna. Kommunen uppfyllde därmed det 
finansiella resultatmålet. Kommunens uppföljnings
process innebär att verksamheten följs upp kvar
talsvis från och med mars. För att uppnå en korrekt 
ekonomisk styrning av verksamheten är prognossä
kerheten avgörande. Sektorerna inklusive kommun
gemensamma kostnader redovisade tillsammans en 
budgetavvikelse på 28,3 mkr. Verksamheternas pro
gnoser var under året tämligen jämna. Finansierings
verksamheten och verksamheterna utanför sekto
rerna är de delar där prognoserna skiftade mest. Det 
är också de som påverkas mest av externa faktorer. 

Procentuell budgetavvikelse 

Budgetföljsamheten var inte tillräckligt bra med sek
torernas stora avvikelser från budgeten. De största 
avvikelserna fanns inom några få verksamheter: 
ökande försörjningsstöd, placeringar av barn och 
ungdomar, gymnasieskolan och äldreomsorgen. 
Vissa av avvikelserna beror på sådant verksam heten 
inte kan påverka. Exempelvis gjorde hårdare regler 
hos Försäkringskassan och ökad arbetslöshet att kost
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naderna för försörjningsstöd ökade. Gemensamt för 
försörjningsstöd och placeringar är att kommunen 
måste arbeta förebyggande för att kunna minska 
kostnaderna. 

Budgetavvikelse, sektorernas verksamhet 

16. Känslighetsanalys
Händelseförändring Kostnad/intäkt, mkr 

Ränteförändring med 1 % 9,6

Löneförändring med 1 % 7,0 

Bruttokostnadsförändring med 1 % 11,5 

Generell avgiftsändring med 1 % 2,0

Generella statsbidrag med 1 % 1,7

Förändrad utdebitering med 1 kr 39,3

10 heltidstjänster 3,9 

Befolkningsförändring 100 personer 

(skatter och statsbidrag) 4,9

En kommun påverkas givetvis ofta av händelser 
utanför dess egen kontroll, till exempel konjunktur
svängningar eller förändrade lagar och förordningar. 
Kommunen ska ha beredskap för att hantera sådana 
händelser, både externa oförutsedda händelser och 
förändringar i den egna kommunen. Därför måste det 
finnas reserver och marginaler i ekonomin. Behovet 
och storleken av sådana reserver kan man beskriva 
i en känslighetsanalys, som visar hur olika föränd
ringar påverkar kommunens intäkter och kostnader. 
Tabellen ovan är en sådan analys som visar hur ett 
antal faktorer påverkar Finspångs ekonomi.

17. ekonomichefens avslutande kommentar
Kommunens resultat blev 10 mkr över budget, och 
vi redovisade ett överskott på 22,9 mkr. Efter avstäm
ning mot balanskravet hamnade vi på +18,7 mkr. 

Kommunen bedrev merparten av verksamheten 
inom budgeten, men vi har några stora orosmoln. 
Individ- och familjeomsorgen, gymnasieskolan och 
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äldreomsorgens underskott ökade kraftigt. Totalt 
blev sektorernas underskott 47,7 mkr. Den kommun
 gemensamma bufferten på 12,7 mkr dämpade under
skottet lite, men det är ändå ett mycket stort bekym
mer att vi inte får stopp på kostnadsutvecklingen.

En analys visar att lönekostnaderna ökade med 
4 procent. Vikariekostnaderna ökade kraftigt. Lik
som i fjol hade vi lägre avgifter för arbetsmarknads
 försäkringar, vilket gav 4 mkr i överskott plus åter
 betalningen från AFA försäkringar som gav 18,5 mkr.

Köp av verksamheter ökade med 5,3 procent eller 
11 mkr och kostnader för olika bidrag ökade med 5,6 
procent eller 2,9 mkr. I posterna ingår kostnaderna 
för placeringar av barn och ungdomar, köp av externa 
gymnasieplatser samt försörjningsstöd.

Skatteintäkterna och statsbidragen ökade med 3,3 
procent och blev 3,3 mkr högre än budgeterat. Det 
beror främst på en positiv slutavräkning 2012. 

Arbetet med internbanken gick på sparlåga i 
väntan på Skatteverkets besked om den nya lagen om 
ränte avdragsbegränsningar för bolagen. Skulle vi bli 
tvungna att upplösa internbanken? I mars 2013 kom 
ett generellt ställningstagande från Skatteverket som 
innebär att vi räknar med att fortsätta som förut, att 
bolagen får avdragsrätt för sina räntor. Vi väntar dock 
fortfarande på ett eget svar på den fråga vi ställde till 
Skatteverket.

Investeringarna var återhållsamma. Exploatering 
av Lärkvägen och ny ventilation på Aluceum är de 
stora projekten som pågick. Flera stora projekt blev 
klara bland annat Grosvadsskolans ventilations projekt 

och ombyggnaden av Kulturhuset. Bolagen investe
rar också: Vallonbygden byggde marklägen heter vid 
Lugnet, Finspångs Tekniska Verk anlade en central som 
tar tillvara spillvärme från SSAB och Finet är med och 
bygger ut bredband tillsammans med Katrineholm och 
Norrköping.

Året präglades av kommunens dåliga ekonomi. I 
maj–juni bjöd vi hit SKL:s analysgrupp för att få en 
genomlysning av vår ekonomi och ekonomistyrning. 
Vi fick en rapport som knappast var en överraskning, 
snarare en bekräftelse på det vi redan visste. På flera 
områden har vi höga kostnader jämfört med standard
 kostnaden och jämfört med andra. Vi fick också många 
goda råd om hur ekonomin ska styras och det har vi 
försökt ta till oss.

Till budgeten 2013 påbörjade vi ett arbete med 
en resursfördelning som bygger på jämförelser och 
volymer. Det pågår en mängd utredningar och akti
viteter för att omstrukturera verksamheten och sänka 
kostnader. Vi fortsätter att utveckla resursfördelningen 
till kommande budgetar. Det återstår också att få beslut 
om förändringar som ska ge våra medborgare en minst 
lika bra verksamhet, men för mindre pengar.

Några beslut är redan fattade när det gäller föränd
ringar av gymnasieskolan och förskolan. Vi har också 
ett stort byggprojekt som påbörjats, ett nytt Curt Nicolin 
gymnasium och ett bibliotek vid stationsområdet. 

Det känns ändå som att vi har en positiv stämning 
i organisationen och att vi kommer att lösa det här 
på ett bra sätt. Dessutom ökade befolkningen med 28 
personer – en ökning för fjärde året i rad!

Kajakutflykt på Tisnaren.
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strategiska mål
I arbetet med balanserad styrning har Finspångs kommun valt att  jobba med fyra perspektiv 
– samhälle, medarbetare/processer, utveckling/tillväxt och ekonomi. Strategiska mål har tagits 
fram för vart och ett  av de fyra perspektiven. Finspångs kommun har valt att  kalla de strategiska 
målen för ”önskat läge”.

Perspektiv: samhälle

önskat läge:

Finspångs kommuns verksamheter ska vara lättillgängliga, effektiva och av god kvalitet.

Perspektiv: utveckling/tillväxt

önskat läge:

Finspångs kommun ska utvecklas utifrån samhällets/kommunens behov och efterfrågan i samverkan internt och externt.

Perspektiv: ekonomi

önskat läge:

Finspångs kommun ska ha ett effektivt resursutnyttjande präglat av god ekonomisk hushållning.

Perspektiv: medarbetare/processer

önskat läge:

Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med motiverade och kompetenta medarbetare 

och med öppna och effektiva processer med fokus på helheten.
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sektor
utveckling och service

  Perspektiv: samhälle

 z Sektorn behöver prioritera att utveckla organisationen med starkare fokus på frågor kring 
medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, folkhälsa samt kring bemötande, 
tillgänglighet och service. 

 z Barn- och ungdomsperspektivet integreras allt mer i planeringen, mycket tack vare resultaten i 
LuPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

mål måluppfyllelse 

Nöjd medborgarindex ska överstiga 
genomsnittet för jämförbara 
kommuner

 z Nöjd medborgarindex för bemötande och tillgänglighet blev 50, en klar 
försämring från 57 i föregående mätning. Kommunsnittet ligger på 56. 
Förbättringsarbete behöver prioriteras 2013. 

 z För idrott och motion ligger index på 64 mot 60 för övriga kommuner. 
Nivån kan behållas genom att kommunen fortsätter att satsa på bland 
annat Arena Grosvad och samverka med föreningslivet. 

Nöjd inflytandeindex ska förbättras  z Nöjd inflytandeindex ligger under jämförbara kommuner i samtliga 
delområden: kontakt, förtroende, påverkan och information. Alla delindex 
försämrades från 2010 års mätning. Totalindex låg på 35 mot 45 i förra 
mätningen. jämförbara kommuner låg på 39. 

 z Det är mycket viktigt att resultaten analyseras och tas på allvar. 
Prioriterade åtgärder föreslås som åtaganden 2013, särskilt när det gäller 
medborgarperspektivet. 

Resultaten från LuPP används som 
grund för planering

 z Resultatet från LuPP spreds till samtliga avdelningar inom sektorn. 

 z Resultatet som spreds ligger på en nivå som är anpassad till sektorns 
ansvarsområden.

Vi följde upp resultatet av undersökningen av finspang.se med en koncentrerad arbetsvecka för samtliga redaktörer på 
kommunkoncernens webbplatser.
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mål måluppfyllelse 

Folkhälsoindex ska förbättras  z Barnfattigdomsindex redovisas med två års eftersläpning. År 2010 
uppnåddes styrtalet med lägre andel än rikssnittet. 

 z Indikatorn riskabla alkoholvanor uppnådde styrtalet, däremot inte andelen 
med fetma eller andelen med eftergymnasial utbildning. Resultaten är från 
2009 och nya mätningar görs 2014.

 z Åtagandet med handlingsplanen ska ge tydligare styrning. För ett långsiktigt 
folkhälsoarbete behövs handlings- och tidplaner med målfokus samt att 
föra måluppfyllelsedialoger. Det visade sig att handlingsplanen behöver 
föregås av utbildning för politiker och tjänstemän. Därför är åtagandet 
ännu inte fullföljt.

Fler e-tjänster ska utvecklas  z Tre nya e-tjänster tillkom: intresseanmälan om bredband, skolmatsappen 
och ansökan om autogiro. Totalt finns nu 21 e-tjänster.

 z Ett arbete kring bättre förutsättningar för e-tjänster påbörjades, såsom val 
av e-legitimation och uppgradering av webbplatsernas publiceringsverktyg.

 z Ett ökat intresse för både externa och interna e-tjänster kan ses i 
kommunens verksamheter.

 z En it-strategi är färdig för beslut i kommunstyrelsen. Strategin ger 
inriktning för kommunens kommande arbete med e-samhället.

Tillgänglighet och service ska 
förbättras

 z Flera mätningar visar att det behöver ske krafttag för att medborgarnas 
uppfattning om tillgänglighet och service ska förbättras. 

 z Arbetet fokuseras på organisationskultur och värderingar om hur 
kommunanställda ser på frågor som rör medborgar- och brukarperspektiv. 

Turismsamordnaren Ann-Britt Nilsson tog fram vykort med miljöer från Finspångs kommun till försäljning.
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  Perspektiv: utveckling och tillväxt

 z Måluppfyllelsen varierar mellan områdena inom perspektivet.

 z Arbetet med områden som påverkar nöjd regionindex behöver prioriteras för att 
medborgarnas upplevelse av Finspång som en bra ort att leva och bo i ska förbättras.

 z Flera arbeten pågår, men blir uppdragen för många finns det en risk att det blir svårt fokusera 
på projekt som ger förbättrad måluppfyllelse på sikt. 

mål måluppfyllelse 

Nöjd regionindex ska förbättras  z Totalindex uppgår till 56 (60 för jämförbara kommuner). Det är en 
försämring från 60 i förra mätningen. 

 z Finspång ligger under jämförbara kommuner när det gäller medborgarnas 
uppfattning om rekommendation, utbildningsmöjligheter, kommunikationer, 
kommersiellt utbud och trygghet och över när det handlar om 
arbetsmöjligheter, bostäder och fritid. 

 z Områdena kommersiellt utbud, kommunikationer och 
utbildningsmöjligheter kräver förbättringsarbete.

Implementering av översiktsplanen 
ska påbörjas

 z Implementeringen av översiktsplanen pågår tillsammans med sektorer och 
bolag.

 z Vingåkers och Katrineholms kommuner bjöds in till ett möte om en 
gemensam utvecklingsplan för Tisnarbygden.

 z Arbetet med kulturmiljöprogrammet återupptogs med ambitionen att 
fullfölja programmet 2013.

Fortsatt arbete med 
centrumutveckling

 z Det finns intressenter som vill bygga bostäder i centrum. Markanvisning 
skedde till Vallonbygden.

 z Byggandet på stationsområdet följer tidplanen.

 z Planeringen för ny närsjukvård håller tidplanen.

 z utvecklingen av centrumhandeln fortgår i dialog med handlare och Svensk 
Handel som samtalspartner. 

upplevd trygghet ska öka  z Nöjd regionindex för trygghet var 58, vilket innebär att styrtalet 59 inte 
uppnåddes, även om det förbättrades sedan föregående mätning. Snittet 
för alla kommuner i undersökningen är 60. 

 z Indikatorn antalet anmälda inbrott ökade från 17 till 22 och våldsbrotten 
minskade från 226 till 185.

 z Det brottsförebyggande arbetet bör i framtiden prioritera kommunikation 
med medborgarna kring begreppet trygghet, för att öka den befogade 
känslan av att det är tryggt att bo i Finspång.

Ökad omsättning och sysselsättning 
inom turism- och besöksnäring

 z Den senaste sammanställningen av den TuristEkonomiskaModellen 
(TEM) är för säsongen 2011. Styrtalet (att öka jämfört med föregående 
år) uppnåddes för samtliga tre indikatorer: total omsättning, antal 
övernattningar och årssysselsatta.

 z Det positiva resultatet beror på att näringsidkarna gemensamt utvecklar 
sin verksamhet genom paketering.

 z Fler evenemang i kommunen ökade antalet dagbesökare.

Planberedskap ska finnas  z Implementering och aktualisering av översiktsplanen sker planenligt.

 z Det pågående detaljplanearbetet bedöms följa tidplanerna. Om fler 
detaljplaner tillkommer behövs en extern konsult.

 z En extern konsult krävs för att ta fram den fördjupade översiktsplanen för 
förbifart Finspång.

 z Arbetet med områdesbestämmelser för Risingebygden kommer inte att 
kunna påbörjas 2013 på grund av tidsbrist.
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mål måluppfyllelse 

Positionen i olika 
näringslivsrankingar ska förbättras

 z Styrtalet för Svenskt Näringslivs ranking 2012 uppnåddes inte; kommunen 
försämrade resultatet med två placeringar.

 z I Sveriges Kommuners och Landstings mätning Insikt var kommunens 
serviceindex 74 jämfört med snittet 66. En ny mätning genomfördes 
hösten 2012. Resultat kommer 2013.

 z Åtagandet Energiriket är inne i en expansiv fas. Arbetet kring etableringar 
väntas resultera i stort intresse för Finspång som etableringsort.

Infrastrukturen ska utvecklas Projekten:
 z Förbifart Finspång ligger efter önskvärd tidplan.

 z Gång- och cykelvägen Finspång–Kolstad anläggs troligen 2014.

 z Omstigningspunkt Vistinge beräknas anläggas 2013.

 z RV 51, infart Finspång, ligger efter i tidplanen. Projektet prioriteras nu 
tillsammans med Trafikverket.

 z Implementeringen av trafikplanen går planenligt.

Position i olika miljörankingar ska 
förbättras

 z I Miljöaktuellts kommunranking 2012 förbättrade Finspångs kommun 
positionen både i jämförelse med alla andra kommuner och i förhållande 
till jämförbara kommuner. I SCB:s medborgarundersökning 2012 
uppnåddes inte ambitionen att överstiga genomsnittet för övriga 
kommuner (54). Resultatet för Finspångs kommun blev 52.

 z Sammanvägt bedöms att Finspång förbättrat sin position men att målet 
inte är helt uppnått.

Vi började gräva för 12 mil fiberbaserat bredbandsnät mellan Norrköpings, Finspångs och Katrineholms kommuner. Kommunalrådet Anders 
Härnbro (S), närmast i bild, fick hjälp av representanter från Norrköpings och Katrineholms kommuner att lägga ner lite av bredbandet.
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  Perspektiv: ekonomi

 z Även om det finns avvikelser inom avdelningarna visade sektorn överskott och bidrog något till 
att stärka kommunens totala resultat. 

 z Sektorn behöver fortsätta kartlägga processer och arbetssätt och få till stånd tydligare 
prioriteringar av uppdragen för att verksamheten ska bli så kostnadseffektiv och 
resultatinriktad som möjligt.

mål måluppfyllelse 

Resultat i nivå med budget  z Sektorn redovisade ett överskott med 3,9 mkr.

 z Den största avvikelsen var förvaltade fastigheter, där den förhållandevis milda 
vintern gjorde att Vallonbygden inte behövde vinterhålla fastigheterna i så stor 
omfattning som beräknat. Lägre värme- och kapitalkostnader än budgeterat var 
också en av orsakerna.

 z Lägre driftkostnader även för Arena Grosvad gjorde att fritidsverksamheten 
lyckades hålla budgeten.

 z Inom avdelningarna fanns både över- och underskott. Största positiva 
avvikelsen var på den administrativa avdelningen på grund av tjänstledigheter 
och icke tillsatta tjänster. Den negativa avvikelsen på personalavdelningen 
berodde på ökade kostnader för företagshälsovård, rekryteringskostnader och 
kompetensutveckling. Överskotten på utvecklings- och ekonomiavdelningarna 
berodde på outnyttjade konsultmedel.

ekonomi (tkr) nettokostnad
2011

nettokostnad
2012

nettobudget
2012

avvikelse
2012

Förvaltningsledning och utvecklingsavdelning – 12 184 – 13 779 – 14 068 289

Turism – – 1 141 – 1 109 – 32

Fritidsverksamhet – – 29 177 – 29 384 207

Sektorsledning – 9 500 – – – 

Kansliavdelning – 10 267 – 11 042 – 11 621 579

Samhällsbetalda resor inklusive färdtjänst – 38 933 0 0 0

Personalavdelning – 9 617 – 8 796 – 8 176 – 620

Ekonomiavdelning – 7 694 – 8 497 – 8 730 233

Förvaltade fastigheter – 4 734 – 6 783 – 10 026 3 243

Driftprojekt – 163 – 95 – 80 – 15

summa – 93 092 – 79 311 – 83 194 3 883

nettoinvesteringar – 48 471 – 31 986 – 193 207 161 221

Förberedelserna för planerna kring stationsområdet startade genom att några av de gamla fastigheterna revs.
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  Perspektiv: medarbetare och processer

 z Samtliga avdelningar har arbetsplatsträffar och sektorn har regelbundet 
samverkansgruppmöten.

 z Nöj medarbetarindex 2011 låg på 59. Målet var 70. Resultatet analyserades och olika åtgärder 
sattes in. 

 z LOHP-enkäten (ledarskap och organisering för hälsa och produktivitet) är bearbetad endast i 
delar av sektorn. 

 z Lönesamtal genomfördes före lönerevisionen.

mål måluppfyllelse 

Alla medarbetare ska ha årliga 
löne- och medarbetarsamtal och en 
individuell utvecklingsplan

 z Alla medarbetare i sektorn hade medarbetar- och lönesamtal.

 z En individuell utvecklingsplan ingår som en del i medarbetarsamtalet.

Nöjd medarbetarindex ska 
förbättras

 z Nöjd medarbetarindex 2011 blev 59, vilket är klart under målet 70.

 z Åtgärder sattes in för att påverka arbetstillfredsställelsen och 
möjligheterna till delaktighet. 

 z En gemensam trivselaktivitet anordnades vintern 2012.

 z Trots hög arbetsbelastning bedöms arbetsklimatet vara trivsamt.

 z Betyg på åtgärderna kommer vid nästa medarbetarenkät 2013.

God arbetstillfredsställelse  z Vid medarbetarundersökningen 2011 noterades flera resultat som låg 
under styrtalet.

 z Det fanns skillnader i resultaten mellan avdelningarna. 

 z Arbete pågick under året för att åtgärda låga resultat. 

 z En konsult stöttade i förändringsprocessen vid personalavdelningen.

 z Övriga avdelningar arbetade med egna personalresurser.

 z Medarbetarundersökningen hösten 2013 visar om åtgärderna haft avsedd 
effekt. 

Frisknärvaron ska bibehållas  z Närvaron var nästan osannolikt hög. Viss sjuknärvaro kan befaras som 
förklaring. 

 z Det första halvåret 2012 var närvaron 98,5 procent.

 z Årsstatistiken slutade på 98,6 procent och var lika för båda könen.

 z Frisknärvaron överstiger med god marginal styrtalet 95 procent.

 z Analysen av närvaroorsaker 2012 sker 2013.

 z I och med bytet av PA-system lagras inte sjukstatistik före 2012.

uppdrag, ansvar, roller, mål, 
processer och kompetenskrav 
behöver tydliggöras och förstås i 
organisationen

 z Arbetet med att skapa och tydliggöra administrativa rutiner och processer 
fortgår.

 z Rutiner för registrering och arkiv publicerades på intranätet.

 z Instruktioner och rutiner för beredning av ärenden och 
nämndadministration håller på att slutföras.

nyckeltal 2010 2011 2012

Antal besök Arena Grosvad 260 000 250 000 260 000

Antal guidade turer 4 131 4 653 4 423

Personalkostnadsandel % 20 % 20 % 18 %*

* Från och med 2012 ingår fritids- och turismverksamhet i utveckling och services verksamhet
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  Perspektiv: samhälle

 z Arbetet med åtagandena i sektorn pågår enligt planerna och intensifierades på fyra områden: 
gymnasiets framtid, översynen av arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och samordning av 
kultursfären.

 z Kulturhuset bidrog förmodligen till ökad medborgarnöjdhet.

 z Försörjningsstödet är fortfarande ett bekymmer. Direkta satsningar på ungdomar är igång som 
förväntas minska antalet stödstagare i den gruppen.

 z ungdomsarbetslösheten är alarmerande. Även här väntas medborgarcentrums 
ungdomssatsning ge effekt.

mål måluppfyllelse 

ungdomar och vuxna ska välja 
Finspång som studieort

 z Andelen elever som valde Bergska skolan eller Curt Nicolin gymnasiet i första 
hand var 80%.  Andelen som valde Bergska skolan i första hand var 47%.

 z Det totala antalet elever minskar och därför ökar konkurrensen om dem. 

 z Arbetet kring framtidens gymnasieskola pågår och har en avgörande 
inverkan på indikatorn.

Resultat inom vuxenutbildning och 
gymnasieskola ska förbättras

 z För indikatorn andel elever med slutbetyg från gymnasiet ska öka så 
förbättrades resultatet från 92 procent till 93 procent jämfört med 2011. 
Vuxenutbildningens resultat är inte tillgängligt. 

 z Arbete pågår i samtliga åtaganden och analysen kan inte göras förrän 
resultatet kommit. 

 z I och med det nya betygssystemet blir det svårt att jämföra med tidigare år.

Barn och ungdomars uppfattning om 
verksamheterna ska vara positiv

 z LuPP-enkäten genomfördes 2011. Resultatet i alla de frågor som valdes ut 
för att följa upp målet försämrades. Samtliga: skolmiljön, biblioteket, maten, 
schema, möjligheten att få extra stöd, elevrådet. Det tas på allvar.

 z Skolmaten (–15 procent), skolmiljön (–11 procent) och schema 
(–5 procent) försämrades mest.

 z LuPP rymmer inte frågor om socialtjänst, huvudbibliotek eller kultur.

Nöjd medborgarindex för 
verksamheterna ska överstiga 
genomsnittet för jämförbara 
kommuner

 z NMI för gymnasieskolan sjönk (63 till 59) men ligger på styrtalet 
genomsnittsnivå för övriga kommuner. utvecklingen är logisk med tanke 
på de diskussioner om skolans framtid som pågår.

 z Resultatet för kultur förbättrades från 51 till 59. Det är stor höjning, men 
den är inte i nivå med styrtalet (61). Det nya kulturhuset bedöms vara en 
avgörande faktor för ökningen. 

sektor  
bildning och kultur
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mål måluppfyllelse 

Minska och förebygga behovet av 
samhällsförsörjning

 z Indikatorerna antal hushåll respektive antal ungdomar med 
försörjningsstöd försämrades kvartal 4 jämfört med 2011. 

 z För de nyanlända uppnåddes styrtalet.

 z Arbetslöshet är en vanlig orsak till behov av försörjningsstöd, särskilt 
bland ungdomar. Arbetssociala hinder är ett annat bekymmer.

 z Arbete pågår med att utveckla och målgruppsanpassa åtgärderna. 

Alla invånare ska kunna delta i och 
erbjudas kultur- och fritidsaktiviteter 
av god kvalitet

 z Nöjd medborgarindex för kultur ökade till 59 (51 år 2010), men uppnår 
inte styrtalet 61 (överstiga genomsnittet för övriga kommuner). 

 z Ökningen antas bero på kulturhussatsningen. 

 z Det framtida folkbiblioteket väntas höja värdet ytterligare.

I maj lämnade vi den gamla filmprojektorn och gick över till digital bio i Kulturhuset.

Antalet ensamkommande flyktingbarn ökar varje år i Sverige. Therese Svensson, enhetschef, och hennes personal har alltid minst tio barn 
och ungdomar på boendet för ensamkommande flyktingbarn.
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  Perspektiv: utveckling och tillväxt

 z Arbetet inom sektorn när det gäller samverkan och utveckling utmärks av försök att matcha 
näringslivets behov.

 z Ett aktivt arbete med att hitta metoder för att minska försörjningsstödet pågår. Djupanalyser 
kan förbättra handläggningen.

 z Andelen som gått till högskola efter gymnasiet ökade. 

 z Bristen på jobb som inte kräver högre utbildning och bristen på intresse för studier gör det 
svårt att nå högre resultat på indikatorn. 

mål måluppfyllelse 

Ge en god grund för fortsatta 
studier och yrkesliv

 z Andel elever som började på universitet eller högskola efter avslutade 
gymnasiestudier ökade 2011 och styrtalet uppnåddes. 2012 års resultat är 
inte tillgängligt ännu.

 z Studie- och yrkesvägledartjänsten vid arbetsmarknadscentrum förbättrade 
förutsättningarna för eleverna att hitta passande vägar.

 z Konsekvenserna av den nya gymnasiereformen är ännu inte helt synliga. 
Vissa grupper får begränsade möjligheter att studera vidare på högskola 
och universitet.

Differentiera stöd och insatser mot 
en mer lärande inriktning

 z 19 deltagare fick yrkesintroduktion vid AMC eller 
Vuxenutbildningscentrum. Styrtalet 50 deltagare uppnåddes inte. Styrtalet 
är orealistiskt i förhållande till det totala antalet deltagare på AMC.

 z yrkesvuxutbildningar inom omvårdnad och svets pågår. 

 z Syv-förstärkningen gav SFI-elever bättre tillgång till vägledning.

 z Programråden inom gymnasieskolan etablerades och fungerar väl.

Tydligare inriktning av insatserna 
mot arbetsmarknadens behov

 z Enligt årssammanställningen från AMC, Communicare och Orangeriet 
gick 24 procent vidare till arbete eller studier efter avslutad 
arbetsmarknadsinsats. Det är precis under styrtalet 25 procent.

 z Bristen på jobb som inte kräver högre utbildning och bristen på intresse 
för studier gör det svårt att nå högre resultat på indikatorn. 

 z En översyn av arbetsmarknadsområdet pågår. 

Tillämpa rutiner för god 
kvalitetskontroll och redovisning av 
utbildningsresultat

 z Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens intentioner genomförs på 
Bergska skolan och i vuxenutbildningen.

 z Sektorn avvaktar barn- och ungdomssektorns arbete med 
kvalitetssäkringssystemet Qualis för eventuell samordning.

 z När det fattats beslut om gymnasieskolans framtid tas ett samlat grepp 
om kvalitetsarbetet.

Effektiv handläggning  z Handläggningstiden för nya försörjningsstödsärenden var 27 dagar (enligt 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK),  vilket överstiger styrtalet på 21.

 z Handläggningstiden var kortare än 2011 (31 dagar). Effektiviseringen av 
handläggningen gav resultat, men behöver fortsätta. 
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  Perspektiv: ekonomi

 z Det ekonomiska resultatet var negativt, även om trenden bröts det sista kvartalet. Till exempel 
visade gymnasiet ett något bättre resultat än väntat.

 z Standarkostnader och andra jämförelser  med liknande kommuner visade att de flesta 
verksamheter ligger lägre eller i nivå. Försörjningsstödet var dock långt över nivåerna i andra 
kommuner.

 z Fortsatta analyser av verksamheterna pågår. Fokus ligger främst på försörjningsstödet, 
arbetsmarknadsområdet och gymnasiet.

 z Nya fördelningsprinciper i budgetförslaget innebär ett nytänkande kring ekonomin i sektorn.

mål måluppfyllelse 

Resultat i nivå med budget  z Bokslutet visade –16,7 mkr.

 z Prognosen kvartal 3 var –18,6 mkr. 

 z Försörjningsstödet visade åter underskott, – 8,8 mkr.

 z Gymnasiet externt hade ett negativt utfall på 7 mkr. Fler elever läste externt. 
14 elever går sitt fjärde år på Teknikprogrammet, vilket kostade 700 tkr under 
höstterminen.

 z Bergska skolan visade ett fortsatt underskott på 1 mkr, vilket var bättre 
än förväntat. Resurser omfördelades till introduktionsprogrammen (IM). 
under höstterminen fördubblades antalet elever på GySIV, vilket innebar 
personalförstärkningar.

 z AMC visade ett överskott orsakat av hög frånvaro hos OSA-anställd personal.

 z Fler elever läser SFI på vuxenutbildningen, vilket genererade ökade stadsbidrag.

 z Kulturverksamheten gav ett underskott med 330 tkr, främst beroende på 
höga kostnader för programverksamheten. Det var svårt att komma upp i de 
budgeterade hyresintäkterna för lokaler. 

ekonomi (tkr) nettokostnad
2011

nettokostnad
2012

nettobudget
2012

avvikelse
2012

Sektorsövergripande – 1 217 – 4 008 – 3 774 – 234

Myndighetskontor BK – 25 920 – 28 318 – 19 532 – 8 786

Flyktingverksamhet – 2 328 250 78

Arbetsmarknadscentrum – 7 924 – 8 033 – 8 452 419

Vuxenutbildning – 6 471 – 7 306 – 7 562 256

Gymnasieverksamhet – 92 579 – 91 259 – 83 206 – 8 053

Kulturverksamhet – 14 196 – 16 720 – 16 390 – 330

Fritidsverksamhet – 29 800 0 0 0

Turismverksamhet – 14 196 0 0 0

Årets resultat – 192 305 – 155 316 – 138 666 – 16 650

nettoinvesteringar – 2 451 – 712 – 1 578 866

mål måluppfyllelse 

I nyckeltalsjämförelser med 
likvärdiga kommuner ska 
verksamheterna ligga över medel

 z Resultatet för fyra av sex indikatorer var godkända enligt styrtal och utfall 
(kostnader för gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturverksamhet och 
flyktingmottagande). Två var långt ifrån godkända (försörjningsstöd och 
fritidsverksamhet). Talen för 2012 är inte tillgängliga ännu.

 z Inga större förändringar skedde, bortsett från flyktingmottagandet där 
kostnaderna ökade.
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Perspektiv: medarbetare och processer

 z Kunskapen om sjukfrånvaro och medarbetar- och lönesamtal är god, men målen uppfylldes inte helt.

 z Medarbetarenkäten genomfördes och varje enhet analyserar sin del. 

 z Många diskussioner om förändringsprocesser försegick, särskilt på utbildningssidan, och gav 
upphov till oro. 

 z En ny sektorschef tillsattes i september.

mål måluppfyllelse 

Alla medarbetare ska ha årliga 
löne- och medarbetarsamtal och en 
individuell utvecklingsplan

 z Styrtalet med 100 procent löne- och medarbetarsamtal och andel 
utvecklingsplaner uppnåddes inte 2011(det saknas statistik från 2012). 

 z Löne- och medarbetarsamtalen var klara våren 2012. Att omsätta 
dem i individuella utvecklingsplaner gick sämre. De nya rutinerna kring 
löneprocessen underlättar genomförande och uppföljning.

Nöjd medarbetarindex ska 
förbättras

 z Index uppgick till 63, inte i nivå med styrtalet 70 procent.

 z Medarbetarenkäten genomfördes under hösten 2011, analys- och 
åtgärdsarbete pågår på enheterna.

All pedagogisk personal i 
gymnasieskolan kvalificerar för 
legitimation

 z Kartläggningen genomfördes.

 z De anställda erbjuds vidareutbildning om de saknar behörighet.

 z Kompetensnivån är hög men många utmaningar väntar vid förändringarna 
i gymnasiet.

 z I gymnasiesärskolan har många börjat utbilda sig för behörighet.

God arbetstillfredsställelse  z Resultatet för indikator Nöjd medarbetarindex var 63, styrtal 70.

 z Arbetet med analys och handlingsplaner med medarbetarenkäten som 
grund prioriterades på enhetsnivå. 

Frisknärvaron ska bibehållas  z Frisknärvaron sjönk något mellan kvartal 3 (96,1 procent) och kvartal 4 (95,4 
procent).

 z Varje enhetschef eller motsvarande vet hur läget är vid olika tillfällen. 
Inga alarmerande siffror märktes, även om det kan se olika ut mellan 
verksamheterna.

uppdrag, ansvar, roller, mål, 
processer och kompetenskrav 
behöver tydliggöras och förstås i 
organisationen

 z En inventering av allas roller och ansvar pågår. Vidare analys och åtgärder 
blir aktuella framöver, eftersom verksamheterna – gymnasieskolan, 
kulturverksamheten, arbetsmarknadscentrum och biblioteket – står inför 
förändringar.

nyckeltal 2010 2011 2012

Bruttokostnad försörjningsstöd/inv (tkr) – 943 – 1 096 – 1 205

Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd 513 486 530

Genomsnittligt antal gymnasieelever i skolkommunen per 15/10 479 417 417

Genomsnittligt antal externa gymnasieelever per 15/10 486 447 447

Antal elever musikskolan 410 483 472

Antal lånade böcker 84 860 86 116 86 116

Personalkostnadsandel (%) 33 33 38
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  Perspektiv: samhälle

 z Betygsresultat, andelen behöriga till gymnasiet och meritvärden förbättrades 2012, men 
styrtalet 100 procent godkända nåddes inte.

 z Nöjd medborgarindex för förskola och grundskola låg på samma nivå som 2010.

 z Metodiskt arbete med styrdokument genom kvalitetssäkringssystemet Qualis stärkte 
kvalitetsmedvetandet i för- och grundskolan.

 z utvärderingen av elevstödet visade att ett förändrat förhållningssätt gav positiv effekt.

 z Dokumentationen fungerar, men behöver utvecklas genom att it-stödet förbättras.

 z Ökad samverkan och barnets bästa i centrum (BBIC) bidrog till att bromsa upp placeringarna 
av barn och unga. 

mål måluppfyllelse 

Verksamhet ska hålla hög kvalitet 
och invånare ska vara nöjda med 
resultat och utförande 

 z Nöjd medborgarindex för förskolan blev över styrtalet (medelvärdet 
för kommunerna i undersökningen) och för grundskolan strax under. 
Resultaten låg på samma nivå som 2010.

 z Pedagogerna är förtrogna med det förtydligade uppdraget i skollagen. 

 z Qualis och framtagna verksamhetsdialoger stärker kvalitetsmedvetandet i 
verksamheterna.

 z Ett mer metodiskt inriktat kvalitetsarbete utvecklades utifrån läroplaner, 
lokal pedagogisk planering (LPP) och individuella utvecklingsplaner (IuP).

Barn och ungdomars trygghet och 
hälsa ska säkerställas, varje handling 
ska ha barnets bästa i centrum 
(BBIC)

 z Alla indikatorer hade ett godkänt utfall: stickprover visar säkerställd 
dokumentation, färre barn- och ungdomsplaceringar, scheman läggs så att 
alla barn och ungdomar kan delta i livskunskapsutbildning, adekvata och 
uppdaterade planer efterlevs. 

 z Ökad samverkan mellan olika aktörer kring barn i behov av särskilt stöd 
bromsar risken för placering.

 z utvärderingen av elevstödet visade att ett förändrat förhållningssätt gav 
positiv effekt.

 z Samverkansprojekt mellan förskola och familjeteam möjliggör tidiga 
insatser.

Alla elever ska ha lägst godkänt i 
samtliga ämnen

 z Styrtalen med 100 procent godkända uppnåddes inte, varken för de 
nationella proven i matte och svenska i årskurs 3 eller för betyg i årskurs 
8 och 9.

 z Meritvärdet ökade dock, liksom andelen godkända i alla ämnen.

 z Kvalitetssäkrade åtgärdsprogram eller handlingsplaner finns.

 z Lag och läroplaner är förankrade.

 z Det systematiska kvalitetsarbetet genom Qualis implementerades.

sektor  
barn och ungdom
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mål måluppfyllelse 

Alla barn och ungdomar ska ha 
reellt inflytande i för- och grundskola

 z Antalet dokumenterade inflytandeaktiviteter ökade. LuPP-enkäten 2011 
visade ett ökat inflytande för barn och ungdomar. Indikatorn förekomst av 
lärandesamtal (mentorssamtal) avrapporterades inte.

 z Det är viktigt med tydligare informationsstrategier inför 
verksamhetsförändringar.

 z Pedagogerna är förtrogna med det förtydligade uppdraget i skollagen.

 z utvecklingen av kvalitetsarbetet genom Qualis bedöms säkerställa 
kvaliteten.

Insatser för barn i behov av stöd 
ska vara effektiva och ske utifrån 
vetenskaplig grund

 z Det gjordes ingen mätning av indikatorn användning av processinriktad 
systemteoretisk utredningsmetod i socialtjänsten. 

 z Indikatorn effekten av pedagogiska stödinsatser gav ett positivt resultat. 
Det visade en utvärdering av elevstödet om förändrat förhållningssätt.

 z Allt utrednings- och uppföljningsarbete som rör barn eller ungdomar inom 
socialtjänsten sker utifrån BBIC.

Varje barn/elev ska ges 
förutsättningar att utvecklas 
maximalt

 z Ingen numerär mätning av IuP och portfolio genomfördes, däremot 
kvalitetssäkrades arbetet genom stickprov.

 z Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade både 2011 och 2012, men 
styrtalet 95 procent nåddes inte.

 z Meritvärdet inom grundskolan översteg genomsnittet för 
kommungruppen.

 z En generell stärkning av analysförmågan med koppling till resultat sker 
genom Qualis.

 z Verksamhetsdialoger togs fram.

Ett förebyggande arbetssätt ska 
prägla verksamheten och ske utifrån 
vetenskaplig grund

 z Se redovisningen ovan av resultat för målet Insatser för barn i behov av 
stöd ska vara effektiva och ske utifrån vetenskaplig grund. Indikatorerna är 
desamma.

 z En arbetsgrupp för samarbete mellan förskola, grundskola och gymnasium 
bidrog till en bättre samsyn. Färre barn och elever hamnar mellan stolarna.

 z Ett förändrat elevstöd gav flexiblare lösningar närmare barnet eller eleven.

Över 1 000 ungdomar i åldern 13–19 år tyckte till om sin situation i Finspång i ungdomsstyrelsens enkät Lokal uppföljning av ungdoms-
politiken (LuPP). Klass 9:1 på Nyhemsskolan hade 100 procent svarsfrekvens och vann bad och bowling för hela klassen hos Medley.
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  Perspektiv: utveckling och tillväxt

 z De pedagogiska inriktningarna i för- och grundskolan ökade. Effekten är inte tydligt analyserad, 
men det kom positiv feedback från medarbetare och föräldrar.

 z De aktiva valen av innehåll och arbetsmetoder behöver utvecklas. Arbete pågår för att stärka 
barnets eller elevens eget val och inflytande.

 z Qualis kvalitetssäkringssystem implementerades och bedöms ge god utvecklingseffekt.

 z Inom socialtjänsten saknas ett utarbetat kvalitetssäkringssystem. Arbetet styrs mot ett 
systemteoretiskt syn- och förhållningssätt med evidensbaserade arbetsmetoder.

 z Verksamheternas analysförmåga när det gäller resultat och metod förbättrades, men uppnår 
ännu inte tillräckligt god nivå. Verksamhetsdialoger bidrar till ökad kvalitet.

mål måluppfyllelse 

utveckla förutsättningar för att 
möta barns, familjers och elevers 
olika behov

 z Förekomsten av olika pedagogiska inriktningar i förskolan ökade. 

 z Antalet aktiva val när det gäller innehåll och arbetsmetoder i 
undervisningen var något lågt. I förskola och fritidshem pågår ett aktivt 
arbete för att stärka barnets eller elevens eget val och inflytande. 

 z Allt psykosocialt arbete i socialtjänsten präglas av ett systemteoretiskt 
syn- och förhållningssätt med evidensbaserade arbetsmetoder.

 z Möjligheten till val av profileftermiddag gav positiv feedback.

Säkerställd kvalitet i verksamheten  z Qualis kvalitetssäkringssystem infördes under hösten i 
utbildningsverksamheterna. Inget genomgående kvalitetssystem är 
utarbetat för socialtjänsten.

 z Analysförmågan hos personalen inom förskolan och skolan förbättrades 
tydligt, men uppnår ännu inte tillräckligt god nivå.

 z Analyskvaliteten i förhållande till kunskapsstationerna är för låg.

 z Det systematiska kvalitetsarbetet fungerar främst via avrapportering och 
samtal mellan enheter (team) och sektorsledning. Verksamhetsdialoger 
togs fram.

Hög medvetenhet om 
organisationens resultat i förhållande 
till omvärlden

 z uppföljningen i medarbetarsamtal av indikatorn omvärldsinsikt 
redovisades inte.

 z Ett öppet klimat sprider kunskaper och erfarenheter på ledningsnivå. 
Enhetsövergripande arbete stärker medarbetares samsyn och 
medvetenhet om resultat och utvecklingsbehov.

 z Verksamhetsdialoger för uppföljning och benchmarking av verksamheterna 
togs fram. Arbetssättet bör på sikt ge hög medvetenhet om 
organisationens resultat i förhållande till omvärlden.

Läsåret 2012/2013 startade arbetet med att införa kvalitetssäkringssystemet Qualis i samtliga förskole- och grundskoleenheter. På bilden 
från vänster: Petra Bergenbrant, rektor på Nyhemsskolan och Anna Thörn, utvecklingsstrateg. I bakgrunden arbetar personal på Nyhems-
skolan med systemet.
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  Perspektiv: ekonomi

 z Sektorn visade resultat i nivå med budgeten på chefsnivå inom för- och grundskola. 

 z Resultatet visade ett överskott på central nivå inom för- och grundskola. 

 z Kostnaderna för barn och elever som väljer extern förskola och grundskola var högre än 
budgeterat.

 z Kostnaderna för placeringar av barn och unga låg fortsatt på en hög nivå och medförde ett 
stort underskott. Nivån stabiliserades, men åtgärder och arbeten har ännu inte lett till något 
förbättrat resultat. 

mål måluppfyllelse 

Resultat i nivå med budget  z Sektorsövergripande visade en omställningsreserv överskott med 800 tkr. 
Lärarlyftet och kapitalkostnader visade underskott med 200 respektive 380 tkr.

 z 10–15 fler barn eller elever än förväntat gick i extern förskola eller grundskola.

 z Grundskolans bidrag från Migrationsverket översteg budget med 600 tkr. 
Läromedel, förbrukningsmateriel med mera visade överskott med 500 tkr. 
Elever med behov av särskilt stöd krävde personalresurser utöver budget 
med 1 mkr.

 z I förskolan var man restriktiv med att tillsätta ny personal och ta in vikarier.

 z Det samlade barn- och ungdomsstödet hade personalkostnader utöver 
budget på Hörnan.

 z Personalkostnaderna på myndighetskontoret IFO visade –1,1 mkr för 
inhyrd personal. Placeringarna låg på en hög nivå till höga kostnader, 15,4 
mkr över budget.

 ekonomi (tkr) nettokostnad nettokostnad nettobudget avvikelse
2011 2012 2012 2012

Sektorsövergripande 6 294 5 156 4 939 217

Förskola och grundskola externt – 15 799 – 18 403 – 17 257 – 1 146

Förskola – 97 775 – 107 523 – 108 033 510

Grundskola och skolbarnsomsorg – 152 022 – 156 548 – 156 649 101

Samlat barn- och ungdomsstöd – 16 933 – 13 568 – 13 203 – 365

IFO barn och ungdom – 35 380 – 38 299 – 21 796 – 16 503

Årets resultat – 311 615 – 329 185 – 311 999 – 17 186

nettoinvesteringar – 3 064 – 2 889 – 2 650 – 239

mål måluppfyllelse 

I nyckeltalsjämförelser med 
likvärdiga kommuner ska 
verksamheterna ligga över medel

 z Indikatorerna för nyckeltalsjämförelser utgår från Kommunens kvalitet i 
korthet (KKiK) 2012. 

 z Resultatet för sju av nio indikatorer var godkända enligt styrtal och utfall: 
andel barn som får plats på förskolan önskat datum, väntetid mellan önskat 
placeringsdatum och faktiskt erbjudet placeringsdatum, planerat antal barn 
per anställd, närvarande antal barn per närvarande anställd, nationella prov 
i årskurs 6 respektive årskurs 3 (sammanlagt resultat för alla ämnen som 
ingår i proven) samt kostnad per betygspoäng (meritvärde) i grundskolan. 

 z Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram 
och andel inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats inom 
socialtjänsten uppnådde inte styrtalen.
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  Perspektiv: medarbetare och processer

 z Frisknärvarostatistiken var hög, 96,2 procent.

 z NMI visar att det finns ett utvecklingsbehov. Arbetsbelastningen och ökade krav inger oro. 
It-strukturen är en starkt negativ faktor för arbetsmiljön.

 z Medarbetarsamtal erbjuds. De genomfördes inte till 100 procent. Vissa medarbetare saknar 
individuell utvecklingsplan. Kvaliteten på samtal och planer kan förbättras när det gäller mål och 
metod. En ny löneprocess införs 2013 och den väntas bidra till utveckling. 

 z Den nya teamorganisationen med uppdrag, ansvar och roller gav som förväntat positiva effekter.

 z Lärarlyftet stödjer behörighetsmålet 2015. Särskilt bland anställda som arbetar med barn i 
lägre åldrar och på mindre enheter behöver det säkerställas att de har behörigheter för flera 
ämnesområden.  

mål måluppfyllelse 

Alla medarbetare ska ha årliga 
löne- och medarbetarsamtal samt 
individuell utvecklingsplan

 z Styrtalen med 100 procent genomförda löne- och medarbetarsamtal och 
utvecklingsplaner uppnåddes inte. Enligt den senaste medarbetarenkäten 
från 2011 hade 77 procent lönesamtal, 86 procent medarbetarsamtal och 
58 procent hade utvecklingsplaner. Cheferna erbjöd lönesamtal till samtliga 
medarbetare.

 z En ny ledningsstruktur genomfördes och en ny mötesordning infördes.

 z Kompetensutveckling sker på alla nivåer i verksamheten.

Nöjd medarbetarindex ska 
förbättras

 z Resultat från senaste mätningen visar att NMI sänktes. Styrtalet var 70 och 
utfallet blev 61.

 z Det råder oro inom vissa grupper kring arbetsbelastning och ökade krav.

 z It-strukturen fortsätter att påverka arbetsmiljön starkt negativt inom 
förskola och skola.

I november fick Kvarnens förskola Grön Flagg av Håll Sverige Rent. På bilden: fadderpolitiker Herman Vinterhjärta (MP) tillsammans med 
personal från förskolan.
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nyckeltal 2009 2010 2011 2012

Antal barn inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg per 15/10 791 819 846 883

Antal elever i grundskola inklusive F-klass och särskola per 15/10 2173 2074 2013 2004

Antal barn i skolbarnsomsorg per 15/10 652 669 688 676

Andel elever behöriga till gymnasieskolan nationella program (%) 85,7 87,5 82,6* 87*

Genomsnittligt meritvärde årskurs 9 200,1 206,5 187,3 205

Genomsnittligt antal placerade barn 45 50 42 42

IFO, barn- och ungdomsvård kr/invånare (exklusive OH-kostnader) 570 1 049 1234 1345

Personalkostnadsandel (%) 70,6 67,7 65,2 63,2

* Nya intagningskrav till gymnasiet

All pedagogisk personal i 
grundskolan kvalificerar för 
legitimation

 z Andelen pedagogisk personal med legitimation kan inte sammanställas 
eftersom legitimationer saknas.

 z I grundskolan saknas kompetens inom flera ämnesområden. Det betyder 
att många lärare inte uppfyller kraven för legitimation.

 z Personal deltar i Lärarlyftet. Fler skulle vilja delta och det finns behov av 
det, men de ekonomiska ramarna är mycket begränsade. 

 z Samtliga enheter har en hög medvetenhet om att organiseringen av 
verksamheterna måste baseras på kompetens.

God arbetstillfredsställelse  z Resultat från senaste mätningen visar att NMI sänktes. Styrtalet var 70 
procent och utfallet blev 61.

 z It-strukturen är en starkt negativ faktor för arbetsmiljön på sektorns enheter.

 z De strukturella förändringarna i ledningsorganisationen gav positiva effekter.

 z Temaarbetet på chefsnivå mottogs positivt.

 z Chefernas arbetsbelastning forstsätter att vara hög. Åtgärder behövs för att 
bra chefer ska vilja stanna.

Frisknärvaron ska bibehållas  z Sektorn hade hög  frisknärvaro, 96,2 procent. 

 z Sektorn arbetar med att göra uppdrag och processer tydligare för att öka 
arbetstillfredsställelsen och effektiviteten.

 z Sektorn samverkar regelbundet med de fackliga företrädarna. Agendan 
innehåller alltid arbetsmiljöfrågor. 

uppdrag, ansvar, roller, mål, 
processer och kompetenskrav 
behöver tydliggöras och förstås i 
organisationen

 z Styrtal saknas.

 z Ledningsstrukturen blev bättre och tydligare och förankrades bland 
medarbetarna.

 z Genom medarbetarsamtal och skriftligt givna uppdrag vid större insatser 
görs uppdrag, ansvar och roller tydliga.
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sektor
samhällsbyggnad

  Perspektiv: samhälle

 z Plan- och bygglagens handläggningstider hölls.

 z Antalet räddningstjänstinsatser var färre än målet.

 z IVPA-larmen låg extremt högt jämfört med andra kommuner i länet.

 z Samverkan med Lantmäteriet fortsatte.

 z Planen för utbyggnaden av gång- och cykelvägar antogs.

 z Busshållplatser tillgänglighetsanpassades.

mål måluppfyllelse 

Resultat från medborgarenkät samt 
KKiK ska överstiga genomsnittet för 
deltagande kommuner

 z SCB:s medborgarundersökning visade ett något sämre resultat än den 
förra från 2010.

 z Resultaten låg i nivå eller något lägre än snittet för deltagande kommuner.

 z Redovisningen av trygghetsaspekter i Kommunens kvalitet i korthet 
(KKiK) utgår från SCB:s medborgarundersökning.

Handläggningstider ska minska  z Handläggningstiden för detaljplaner kortades till 54 veckor (76 veckor 
2010). Ingen nationell jämförelsemätning genomfördes. Ett så kallat 
enkelt planförfarande ska användas i större utsträckning och förkortar 
handläggningstiden. I övrigt är det svårt att korta tiden ytterligare.

 z Övriga verksamheter i sektorn hade bra handläggningstider.

 z Lagens krav på handläggningstider för bygglov hölls, men om belastningen 
ökar saknas resurser.

Förebyggande arbete ska minska 
antalet insatser som bedömts som 
räddningstjänst

 z Med 101 räddningstjänstuppdrag uppnåddes målet att minska jämfört med 
föregående år (120).

 z Bränder i byggnader fortsatte att minska.

 z Handlingsprogrammet för mandatperioden 2011–2014 antogs av 
kommunfullmäktige.

 z Räddningsenhetens tillsynsarbete genomfördes enligt plan.

 z Räddningsenhetens utbildningsinsatser ökade.

 z utbildningen av kommunanställda genomfördes planenligt.

Minska antalet anmälda våldsbrott, 
skadegörelse, stöldbrott och 
bostadsinbrott jämfört med 
föregående år

 z Antalet anmälda brott (våldsbrott, skadegörelse, stöldbrott och 
bostadsinbrott) till och med september uppgick till 1 210. Motsvarande 
period 2011 var de 1 252 och året innan 1 293 stycken. 

 z Kommunens skaderapporteringssystem uppgraderades.

Trygghetsindex enlig SCB:s 
undersökning ska förbättras

 z Nöjd regionindex trygghet var 58, något under snittet för samtliga 
kommuner och på snittet för kommuner med 20 000–30 000 invånare. 

 z Indexet var något lägre än 2010.

 z Förändringen i sättet att arbeta med BRÅ planerades och beslutades i 
samverkan med övriga sektorer. Förändringen gäller från och med 2013.
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  Perspektiv: utveckling och tillväxt

 z Detaljplaner för boende och näringsliv togs fram.

 z Otidsenliga detaljplaner försvårar ortens utveckling.

 z Försäljningen av tomter på Lärkvägen och Vibjörns väg påbörjades.

 z Flygfotografering för kartmaterialet för stråket mot och förbi Vistinge genomfördes.

 z Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka liksom andelen närproducerade produkter.

 z Antalet fordon drivna med förnyelsebar energi ökade markant.

mål måluppfyllelse 

Färdiga detaljplaner ska finnas för 
boende och näringsliv

 z Senaste mätningen anger 33 lediga villatomter.

 z Försäljningen av tomter på Lärkvägen påbörjades.

 z Förprojekteringen av ett villaområde på Nyhemsområdet påbörjades.

 z Detaljplanen för bostäder i Melby vann laga kraft. 

 z Försäljningen av tomter på Vibjörns väg påbörjades.

 z Föråldrade detaljplaner innebär begränsningar och svårigheter vid 
bygglovsprocessen. Det kan hämma ortens utveckling.

 z Arbetet med detaljplaner för den nya närsjukvården påbörjades.

Miljöindex ska överstiga snittet för 
samtliga kommuner som deltar i 
mätningen

 z Betygsindex i SCB:s medborgarundersökning för miljöarbete sjönk från  
54 till 52. 

 z Styrtalet att överstiga genomsnittet (54) för övriga kommuner i 
undersökningen nåddes inte.

Andelen ekologiska produkter ska 
öka i verksamheterna

 z Andelen ekologiska livsmedel var 17,4 procent, en ökning jämfört med 
tidigare år.

 z Nya upphandlingar tillsammans med andra kommuner i länet gör att 
andelen ekologiska och närproducerade produkter fortsätter att öka.

Användning av förnyelsebar energi 
ska öka i verksamheterna

 z Samtliga kommunens 13 poolbilar drivs med etanol. Tidigare uppfyllde 
fordonen endast miljökraven.

 z ytterligare 12 av kommunens leasade bilar drivs med etanol.

 z När nya fordon köps beaktas drift med förnyelsebar energi.

 z upphandlingen som gör det möjligt att köpa el från vindkraft blev klar.

 z Försök med att minska tjänsteresorna med bil pågår.

Samverkan ska ske med andra 
aktörer

 z Byggnadsingenjören fungerar som utbildare om plan- och bygglagen åt 
länsstyrelsen.

 z Räddningsenheten samverkar länsövergripande i utbildning och 
information i Räddsam-E och med Brandförsvarsföreningen Östergötland.

 z Sektorn samverkar med de större industrierna i tätorten om 
räddningstjänst.

 z Sektorn samverkar med landstinget genom IVPA-avtal.

 z Organiserad samverkan med Lantmäteriet finns.

 z Samverkan sker med andra inom energi- och klimatrådgivning.

Deltagande ska ske i nationella och 
regionala nätverk

 z Flera av sektorns enheter ingår i organiserade regionala nätverk.

 z Samverkan om plan- och bygglagen fortsätter både inom länet och på 
riksnivå.

 z Inom räddningstjänsten finns flera, främst regionala, nätverk där 
befattningshavare från enheten deltar.

 z upphandlingen av livsmedel föregicks av ett intensivt regionalt arbete. 
Senare överklagades upphandlingen.
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  Perspektiv: ekonomi

 z Sektorn redovisade ett underskott mot budget på cirka 1,3 mkr. 

 z De främsta orsakerna är den skadade Hällestadbron (försäkringsärende), flyttkostnader för 
lasarettsköket samt att avtal mellan industrin och räddningstjänsten blev försenat.

 z Den milda vårvintern innebar låga kostnader för snöröjning, medan avslutningen på året gav 
höga kostnader. 

mål måluppfyllelse 

Resultat i nivå med budget  z Samhällsplaneringsenheten redovisar det största underskottet. Det beror 
främst på kostnaderna för Hällestadbron. Därtill kommer de ökade 
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag med ett underskott på 1,4 mkr. 

 z underskottet bromsas något av höjda taxor och av ledigt 
investeringsutrymme. 

 z Kostenhetens överskott hörde främst samman med ledigt 
investeringsutrymme, men berodde även på ökade externa intäkter. 

 z Räddningstjänstens underskott berodde delvis på deltidsbrandkårens 
sparkrav som inte uppfylldes.

ekonomi (tkr) nettokostnad
2011

nettokostnad
2012

nettobudget
2012

avvikelse
2012

Miljöenheten – 2 783 – 2 398 – 2 636 238

Samhällsplaneringsenheten – 22 197 – 29 599 – 27 545 – 2 054

Transportenheten 690 – 25 064 – 25 504 441

Kostenheten – 28 230 – 28 289 – 29 860 1 571

Lokalvårdsenheten 476 61 314 – 253

Serviceenheten – 3 218 – 3 247 – 3 262 15

Räddningstjänst – 22 960 – 23 842 – 22 602 – 1 240

Årets resultat – 78 221 – 112 377 – 111 095 – 1 282

nettoinvesteringar – 1 217 – 10 764 – 2 370 – 8 394

mål måluppfyllelse 

I nyckeltalsjämförelser med 
likvärdiga kommuner ska 
verksamheterna ligga över medel

 z jämförelser visar på negativa avvikelser (kr/invånare) för räddningstjänst, 
samhällsbetalda resor, kost- och måltidsverksamhet samt miljö och 
hälsoskydd (myndighetsutövning). 

 z Positiva avvikelser hade parker, gator och vägar (parkering), fysisk och 
teknisk planering samt bostadsförbättringar.

 z Arbetet med åtgärdsförslag påbörjades.

Från och med hösten 2012 kan kommuninvånarna hämta hem 
förskolans, grundskolans och gymnasiets matsedlar till sina mobil-
telefoner och på så sätt alltid ha dem med sig.

I juni fick Finspångs tätort anropsstyrda bussar. Nu kan invånarna 
ringa en timme innan de vill åka så hämtar Servicelinjen vid den 
mötespunkt där de vill bli hämtade.
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  Perspektiv: medarbetare och processer

 z Den samlade bilden av medarbetare och processer var god.

 z Medarbetarindex 2011 låg på 74 procent, vilket är en mycket hög nivå i kommunen och i 
jämförelse med andra kommuner.

 z Arbete utifrån resultaten pågår på enhetsnivå.

 z Frisknärvaron låg på en mycket hög nivå.

mål måluppfyllelse 

Alla medarbetare ska ha årliga 
löne- och medarbetarsamtal och en 
individuell utvecklingsplan

 z Lönesamtal genomfördes inför årets lönerevision med samtliga medarbetare.

 z Medarbetarsamtal genomförs planenligt.

 z Medarbetarenkäten visade att det finns medarbetare som anser sig sakna 
utvecklingsplan.

 z I övrigt fick sektorn bra resultat. En ny enkät genomförs hösten 2013.

Nöjd medarbetarindex ska 
förbättras

 z Målet på 75 procent nåddes inte, ändå var sektorns resultat på 74 procent 
mycket bra, likt tidigare år.

 z Resultatet är mycket bra jämfört med andra kommuner och övriga 
sektorer.

 z Det finns skillnader i medarbetarnas bedömning mellan sektorns enheter 
och mellan delar av enheterna.

 z utifrån resultatet pågår enhetsvis arbete med uppföljning och åtgärder.

God arbetstillfredsställelse  z Indikatorn är medarbetarindex, det vill säga samma resultat som för målet 
Nöjd medarbetarindex ska förbättras.

 z Sektorn erbjöd praktikplatser eller liknande anställningar vid flera av 
enheterna.

 z Flera enheter deltog i ung+-projektet.

 z Trygghetsanställningar finns i sektorns verksamheter.

Frisknärvaron ska bibehållas  z Frisknärvaron låg på 95 procent.

 z Frisktalen ligger på en mycket hög nivå, trots att många tunga och 
slitsamma arbetsuppgifter förekommer.

 z Frisktalet inom några av enheterna påverkas av långtidssjukskrivningar som 
inte är arbetsrelaterade.

uppdrag, ansvar, roller, mål, 
processer och kompetenskrav 
behöver tydliggöras och förstås i 
organisationen

 z Processer och rutiner inom lovhantering enligt plan- och bygglagen 
utvecklades och förbättrades.

 z Miljöenheten digitaliserade ärendehanteringen ytterligare. 

 z Ett bokningsprogram för bland annat poolbilar köptes in och börjar 
fungera 2013.

 z Serviceenheten tog över ansvaret för telefoni från Finet.

nyckeltal 2010 2011 2012

Bostadsanpassningsbidrag per invånare i Finspångs kommun (kr)  140    132 211

Antal utvecklade bränder i byggnad/1 000 invånare/år  0,6     0,6     0,5    

Lunch/middag/kvällsmat  716 852     725 884     689 772    

Fullkost/dygn  16 167     15 106    11 111

Lokalvård – interna lokaler m2  72 900     75 200     75 148    

Räddningstjänstuppdrag  119     120     101    

Livsmedel – tillsynsbesök, objekt  91     97     68    

Livsmedel – tillsynsbesök  187     157     105    

Personalkostnadsandel (%)  56    57 49
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sektor
social omsorg

  Perspektiv: samhälle

 z Målet för tillgång till anpassat boende uppfylldes inte. Det är en allvarlig riskfaktor, eftersom 
sektorns målgrupper ökar i vårdtyngd och antal. 

 z Genomförandeplaner upprättades inte i tid och hade en ojämn kvalitet.

 z Nöjd medborgarindex i äldreomsorgen översteg genomsnittet för jämförbara kommuner.

 z Målet för antal hemtjänstanställda per brukare under en 14-dagarsperiod nåddes.

 z Kontinuiteten i nära omvårdnadssituation förbättrades med 20 procent, men målet att 80 
procent av kontakterna i nära omvårdnadssituation ska ske av brukarens kontaktperson nåddes inte.

 z Vård i livets slut visade ett förbättrat resultat med 21 procent, men 15 procent av de avlidna 
saknade vak och därmed nåddes inte målet.

mål måluppfyllelse 

Förenkla och förbättra möjligheten 
för brukare och medborgare att få 
kontakt med verksamheten

 z Tillgängligheten förbättrades jämfört med 2011, men målet nåddes ändå 
inte. Svarstiden på e-post blev mycket bättre. Däremot förbättrades inte 
resultaten för kontakt med handläggare via telefon i motsvarande grad.

 z Informationen om verksamheterna och webbinnehållet uppdaterades. 
Samtliga verksamheter har webbansvariga. Arbetet fortsätter 2013.

Säkerställa att brukare har tillgång 
till anpassat boende

 z Totalt sju icke verkställda beslut om särskilt boende enligt SoL 
rapporterades till Socialstyrelsen. Sex av dem verkställdes dock kvartal 4.

 z Fem icke verkställda beslut om boendeplatser inom LSS rapporterades till 
Socialstyrelsen. Kvartal 4 verkställdes tre av besluten.

 z Väntetiden för plats på äldreboende ökade i förhållande till jämförbara 
kommuner. Liksom i resten av landet ökar behovet av boendeplatser i 
framtiden, eftersom volymerna inom samtliga verksamhetsområden blir 
allt större. 

 z Behovet av boendeplatser i äldreomsorgen påverkas av framtida beslut 
kring kvarboendeprincipen.

Alla brukare ska ha en aktuell 
genomförandeplan

 z Internkontrollens stickprov bland genomförandeplanerna visade att 10 
procent av brukarna saknade planer. Mer än hälften av de granskade 
planerna brast i kvalitet. 

 z Samtliga enhetschefer började arbeta med att förbättra dokumentationen 
och genomförandeplanerna. 

 z Förbättringsarbetet fortsätter 2013.

Brukarindex ska vara positivt  z Mätarställningen speglar resultatet i 2011 års undersökning. Då nåddes 
inte målet i äldreomsorgen men väl inom daglig verksamhet LSS.

 z Arbete med värdegrundsfrågor prioriteras.

 z Resultatet 2012 kan bli sämre, eftersom besparingarna kan påverka 
kundnöjdheten. 
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mål måluppfyllelse 

Medborgarindex för sektorns 
verksamheter ska överstiga 
genomsnittet för jämförbara 
kommuner

 z Styrtalet för Nöjd medborgarindex i äldreomsorgen nåddes. Resultatet 
översteg jämförbara kommuners. 

 z Nöjd medborgarindexet stöd för utsatta personer blev 45. Det var strax 
under styrtalet 48. Förbättringsarbetet fortsätter.

Minimera antalet kontakter i nära 
omvårdnadssituationer

 z Antalet hemtjänstanställda per brukare under en fjortondagarsperiod 
nådde över styrtalet att vara i nivå med genomsnittet i riket. 
Däremot nåddes inte styrtalet att 80 procent av kontakterna i nära 
omvårdnadssituation ska ske av brukarens kontaktperson. Kontinuiteten 
förbättrades dock med 20 procent.

 z Enhetscheferna i hemtjänsten försökte beakta kontinuiteten i högre grad i 
den centrala planeringen.

Erbjuda en god och säker hälso-  
och sjukvård

 z Resultatet av uppföljningen visade att ingen förväxling av person och 
läkemedelsdos skedde 2012. 

 z Senior Alert infördes. När någon flyttar in på ett särskilt boende görs alltid 
en riskbedömning och eventuella risker åtgärdas.

Ingen ska behöva vara ensam vid 
livets slut

 z Stickprovsundersökningen gav vid handen att resultatet var 21 procent 
bättre än 2011, men 15 procent av dem som avled saknade någon hos sig. 
Därmed nåddes inte målet.

 z uppföljning av vak sker i slutet av året genom att journalerna granskas. 

utveckla och förbättra 
informationen

 z Arbetet med att förbättra informationen gav resultat. Alla enheter 
har aktuellt informationsmaterial om verksamheten; 100 procents 
måluppfyllelse.

 z Sektorns område är stort och många förändringar sker under ett 
år. Det gör det svårt att hålla informationen aktuell vid till exempel 
verksamhetsförändringar.

Riktade informationsinsatser kring 
hälsa, mat och livsstil

 z Målet var svårt att nå, eftersom Hjälpmedelsinstitutet inte beviljade medel 
för utveckling av teknikstöd. En visningslägenhet skulle skaffas 2012, men 
det gjordes inte. En visningsmonter med hjälpmedel finns på Högbys 
träffpunkt.

 z Projektet kost och nutrition utvecklades bra. Boendeenheterna i särskild 
omsorg i socialpsykiatrin och i vårdboendena i äldreomsorgen har 
särskilda kostombud.

Stärkt samverkan med 
frivillligcentral, lokalt föreningsliv och 
intresseorganisationer

 z Det går inte att bedöma måluppfyllelsen ifråga om huruvida antalet 
mötesplatser ökade, eftersom det inte finns några tidigare mätningar. 
under psykiatriveckan presenterade kommunen och landstinget sina 
verksamheter i samverkan med bland andra Bris och brukarorganisationer.

 z Målet att varje enhet ska kunna ta fram goda exempel på samverkan inom 
verksamhetsområdet uppnåddes.

 z Trots flera informationsträffar med positivt gensvar minskade 
frivilligarbetet. utvecklingen av anhörigstöd försenades på grund av 
omprioriteringar. 



71SEKTOR SOCIAL OMSORG

  Perspektiv: utveckling och tillväxt

 z Målet om deltagande i nätverk uppnåddes, liksom det att mål ska beskrivas med utgångspunkt 
från erfarenhet, omvärldsanalys och genom att använda resultat i öppna jämförelser, 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) med flera.

 z Målet nåddes inte för metoden ASI.

 z Sektorns förbättringsområden definierades. Den stora utmaningen ligger i att få kontroll över 
de ökande volymerna samtidigt som kvaliteten bibehålls eller höjs.

 z Styrtalet – ett resultat minst som riket i snitt – nåddes avseende omsorgs- och serviceutbud 
inom hemtjänst enligt det preliminära resultatet. Serviceutbud inom särskilt boende respektive 
LSS gruppbostad och serviceboende låg under styrtalet. 

 z Det aktiva kvalitetsarbetet riskerar att få stå tillbaka på grund av det ekonomiska läget.

mål måluppfyllelse 

Aktivt deltagande i lokala, regionala 
och nationella nätverk

 z Bedömningen är att sektorn är aktiv i lokala, regionala och nationella nätverk.

Enheternas målbeskrivningar 
ska utgå från erfarenhet och 
omvärldsanalys

 z Samtliga enheter målbeskriver sina verksamheter i mål och aktivitetsplan.

Resultaten i öppna jämförelser, 
mellannyckeln med flera ska 
analyseras och användas aktivt i 
verksamheten

 z Indikatorerna brukarens medbestämmande och utredningstid i individ- 
och familjeomsorgen är inte ändamålsenliga för målet , eftersom de utgår 
från egna undersökningar och inte jämförelser med andra kommuner. 

 z KKiK angav de styrande måtten. Sektorn arbetade aktivt med att 
analysera KKiK. 

 z Begrepp och frågor preciserades i alla enkätinsamlingar för att 
kvalitetssäkra sektorns svar och analyser.

ASI ska användas i ärenden som 
avser vuxna med missbruks- eller 
missbruksrelaterade problem

 z Antalet genomförda ASI-intervjuer minskade; sektorn levde inte upp till 
styrtalet 100 procent. I endast 48 procent av utredningarna som rör vuxna 
missbrukare användes metoden som grundintervju eller uppföljning.

uppföljningar ska följas av analys 
samt vid behov en åtgärdsplan

 z Målet med 100 procents extern granskning bedöms vara uppfyllt. 

 z Förbättringsområden definierades och åtgärdsplaner upprättades där 
behov förelåg. Den stora utmaningen är att få kontroll över de ökande 
volymerna samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökar.

Över medel i nyckeltalsjämförelser 
(kvalitet) med likvärdiga kommuner

 z Resultatet av KKiK för utvalda indikatorer är preliminärt. Det  visar att 
omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsten nådde styrtalet ett resultat 
minst som riket i snitt. Serviceutbudet inom särskilt boende respektive 
LSS gruppbostad och serviceboende låg under styrtalet.

 z Det aktiva kvalitetsarbetet riskerar att få stå tillbaka på grund av det 
ekonomiska läget.

Frivilligcentralen sökte fler frivilliga. Marie Stark samtalar med en av våra frivilligarbetare som hjälper till som värd hos Närsjukvården.
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  Perspektiv: ekonomi

 z Sektorns negativa resultat beror i hög grad på större behov inom hemtjänsten på svårigheter 
att minimera kringtiden, på att klara timpriset inom lagen om valfrihet (LOV) och på ökad 
vårdtyngd inom särskilt boende i takt med det ökande antalet demensdiagnoser.  
En vårdboendeavdelning konverterades till demensavdelning. Det medförde ökade kostnader 
för bland annat högre personaltäthet. 

 z 32 medarbetare i äldreomsorgen deltog i kompetensutveckling via omvårdnadslyftet. Det 
innebar ökade vikariekostnader.

 z underskottet förklaras också av fler placeringar inom beroendevården.

 z Nyckeltalsjämförelser med SCB-statistik från 2011 visade att kostnaderna är lägre eller i nivå 
med genomsnittet för andra kommuner. 

 z underskottet reducerades av prestationsersättning från staten, avslutade ärenden LSS och 
personlig assistans samt genom återhållsamhet med vikarier. 

 z För att bromsa in volymökningen i hemtjänsten tog sektorn fram nya riktlinjer för 
biståndsbedömning. Att minska kringtiden är ett angeläget utvecklingsarbete. 

 z En kartläggning av behov och resurser genomfördes inom LSS. En resursfördelningsmodell 
kommer att vara styrande i budget 2013.

mål måluppfyllelse 

Resultat i nivå med budget  z Sektorn visade ett resultat som var 3,2 mkr bättre än prognosen för 
kvartal 3. Det berodde på att sektorn fick 3,3 mkr i prestationsersättning från SKL.

 z Sektorsledningens resultat berodde på minskade kostnader för dataprogram, 
friskvård och kompetensmedel.

 z IFO vuxna och psykiatri samt myndighetskontorets resultat orsakades av höga 
kostnader för placeringar inom missbruksvården.

 z Äldreomsorgens resultat förklaras av ökade volymer inom hemtjänsten, 
svårigheter att klara verksamheten inom ersättningsnivån i LOV och 
förstärkning av chefsorganisationen. Inom boendena hade räntebidrag, 
fastighetsskatt och hyror en negativ inverkan på resultatet. Omvårdnadslyftet 
medförde extra vikariekostnader. Kostnaderna för sjukskrivningar och 
nattbemanning bidrog till resultatet.

 z Särskild omsorgs resultat berodde på avslutade ärenden både inom LSS och 
inom personlig assistans samt återhållsamhet med att tillsätta vikarier.

ekonomi (tkr) nettokostnad
2011

nettokostnad
2012

nettobudget
2012

avvikelse
2012

Sektorsövergripande – 4 252 – 7 299 – 9 233 1 934

IFO vuxna – 34 024 – 40 414 – 38 037 – 2 377

Äldreomsorg – 203 076 – 215 745 – 195 508 – 20 237

Särskild omsorg – 69 136 – 70 574 – 74 723 4 149

summa – 310 488 – 334 031 – 317 501 – 16 530

nettoinvesteringar – 1 154 – 1 604 – 1 660 56

mål måluppfyllelse 

Över medel i nyckeltalsjämförelser 
(kostnad) med likvärdiga kommuner

 z Kostnaden per plats i särskilt boende och per vårdtagare i hemtjänsten 
uppnådde styrtalet i nivå eller lägre än andra kommuners enligt KKiK 2012. 
(Kostnadsstatistiken bygger på uppgifter från SCB som redovisas med ett års 
eftersläpning.) Resultaten är en förbättring från 2011. Kostnaden för externa 
placeringar 2011 låg också under snittet för andra kommuners och minskade 
jämfört med 2010.

 z För indikatorn kringtiden i hemtjänsten uppnåddes inte styrtalet att hålla 
fastställd tid hos brukare, det vill säga hur väl bemanningen matchar brukartiden.



73SEKTOR SOCIAL OMSORG

  Perspektiv: medarbetare och processer

 z Resultatet i medarbetarenkäten låg lika eller över kommunens snitt på de flesta punkter, men 
var inte tillräckligt för måluppfyllelse. Varje chefsområde identifierande och arbetade med tre 
prioriterade förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten.

 z Frisknärvaron var 93,9 procent (styrtal 95). 12 av 26 enheter klarade målet.

 z Både kommunövergripande och sektorsspecifika personalstrategier behövs inför 
pensionsavgångar, nya nationella krav, kommande volymökningar och konkurrens om personal.

mål måluppfyllelse 

Alla medarbetare ska ha årliga 
löne- och medarbetarsamtal och en 
individuell utvecklingsplan

 z Målet nåddes inte men resultatet var bättre än 2011. 92 procent av 
medarbetarna hade lönesamtal, 97 procent medarbetarsamtal och 85 procent 
har utvecklingsplaner. Styrtalet är 100 procent.

 z Arbetet med hanterbara chefsområden avstannade på  grund av sektorns 
ekonomiska läge.

Nöjd medarbetarindex ska 
förbättras

 z I senaste medarbetarundersökningen 2011 var resultatet 72 procent 
(Nöjd medarbetarindex). Det innebär att sektorn inte nådde upp till 
styrtalet 75 procent. Sektorns resultat var lika eller över kommunens på 
de flesta punkter.

 z Varje chefsområde arbetade med tre prioriterade förbättringsområden 
utifrån medarbetarenkäten.

God arbetstillfredsställelse  z Indikatorn och styrtalet är samma som för målet Nöjd medarbetarindex 
ska förbättras, det vill säga att resultatet i medarbetarundersökningen ska 
vara minst 75 procent. Sektorns resultat var 72 procent. 

 z Varje chefsområde arbetade med tre prioriterade förbättringsområden 
utifrån medarbetarenkäten.

2012 var tredje året i rad som Finspångs kommun och sektor social omsorg ordnade försommarfest för kommunens seniorer.
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nyckeltal 2010 2011      2012

Ifo vuxna

Antal vuxna missbrukare placerade 9 6 14

Äldreomsorg

Antal invånare över 80 år 1359 1377 1367

Nettokostnad (tkr) per invånare över 80 år – 140,3 – 147,5 – 157,8

Antal brukare med beviljad matdistribution/månad 87 101 98

Beviljade hemtjänsttimmar /månad 13 074 14 050 14 947

Belagda säbo-platser/mån (%) 95 96 95

Glömda läkemedelsdoser 144 201 201

särskild omsorg

Antal brukare med personlig assistans/månad 52 52 49

Antal brukare med kontaktperson/mån 63 56 53

Korttidsvistelse 39 34 32

Antal brukare i daglig verksamhet/månad 69 68 70

Gemesamt sektorn

Antal årsarbetare 31/12 635 654 685

Personalkostnadsandel (%) 68 61 61

mål måluppfyllelse 

Frisknärvaron ska bibehållas  z Frisknärvaron var 93,9 procent (styrtal 95 procent), vilket var något bättre 
än halvårsredovisningen.

 z 12 av 26 redovisade områden hade en högre frisknärvaro än styrtalet.

 z Fem av chefsområdena redovisade hög sjukfrånvaro (9,9–12,5 procent). 
Det ska analyseras särskilt och åtgärdsplaner ska upprättas.

uppdrag, ansvar, roller, mål, 
processer och kompetenskrav 
behöver tydliggöras och förstås i 
organisationen

 z Det finns ett stort behov av att arbeta kommunövergripande med 
personalstrategi för att kunna möta pensionsavgångar, nya nationella krav, 
kommande volymökningar och konkurrens om personal. 

 z Styrningen och processerna mellan strategisk plan, åtagande, mål och 
aktivitetsplan liksom uppföljningen behöver bli tydligare. Målet är att 
samtliga medarbetare ska känna till dem.  Arbete pågår.

Picknickväskan är en av de temalådor som våra brukare kan låna från kommunrehab. Malin Creutz, enhetschef, visar väskan.
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ekonomi (tkr) nettokostnad nettokostnad nettobudget avvikelse
2011 2012 2012 2012

Kommunfullmäktige – 3 438 – 3 033 – 4 240 1 207

 varav beredningar – 329 – 336 – 540 204

Kommunstyrelsen – 4 227 – 4 535 – 4 624 89

 varav KS medel för oförutsedda behov – 181 – 334 – 629 295

 varav social myndighetsnämnd – 138 – 180 – 199 20

Överförmyndaren – 1 451 – 1 638 – 1 060 – 578

Bygg- och miljönämnden – 166 – 95 – 140 45

Revisionen – 991 – 1 077 – 1 089 12

Valnämnden – 66 – 24 – 71 47

summa – 10 339 – 10 400 – 11 224 824

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige arrangerade ett ungdomsfullmäktige i Kulturhuset.
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ekonomi (tkr) nettokostnad 
2011

nettokostnad 
2012

nettobudget 
2012

ramjusterat 
2012

avvikelse 
2010

Lönepott 2012 - 0 – 19 040 16 835 – 2 205

Effektivare administrativa processer - 0 800 - 800

E-processer - 0 1 000 - 1 000

It-processer - 0 1 000 - 1 000

Centrala medel, lokalpool 0 – 224 – 467 - – 243

Centrala medel, omplacering och rehab – 266 – 357 – 343 – 6 8

Mellanskillnad CNG – 1 128 – 1 200 – 1 200 - 0

Samordningsförbundet – 500 – 750 – 1 000 - – 250

Landsbygdsutveckling – 213 – 213 – 300 - – 87

Ledarutbildningsinsatser – 117 – 93 – 250 - – 157

Kompetensutvecklingsmedel – 95 – 319 – 300 - 19

Partsgemensamma kompetens-

 utvecklingsmedel 0 – 163 – 175 - – 12

Diverse (Helix, enkäter med mera) 0 – 237 – 500 - – 263

Hällestadgården 0 -  – 1 500 1 215 – 285

utvecklings- och omställningsmedel – 2 169 – 2 449 – 4 800 150 – 2 201

utvecklingspott -  0 – 20 800 8 556 – 12 244

Mellankommunal kostnadsutjämning  - 2 320 2 300 - – 20

Avskrivning nya investeringar  - – 801 – 9 072 3 888 – 4 383

summa – 4 488 – 4 486 – 54 647 30 638 – 19 523

Inom kommungemensamma intäkter och kostnader 
har kommunen samlat en del av de gemensamma 
poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. 
Merparten av skattehöjningen 2012 ligger som en 
utvecklingspott under kommungemensamma. Medel 
finns också i en utvecklings- och omställningspott. 
Här finns också budget för nya avskrivningar kopplat 
till investeringsbudgeten, den centrala lönepotten, 
som omfördelas till sektorerna efter lönerevisionen, 
och kommunens lokalpool. Även medel till Samord
ningsförbundet och andra projekt såsom landsbygds
utveckling och ledarskaps utveckling återfinns här. 

Bokslutet för kommunens gemensamma kostnader 
och intäkter visar på ett överskott med 19,5 mkr.

I lönepotten ingår ett överskott från 2011 – dessa 
medel har inte utnyttjats. Från utvecklingspotten 
har 8 mkr ramjusterats till förskolan och 0,5 mkr 
till Rakel. Utvecklings- och omställningspotten 
har bland annat använts till ökade it-kostnader och 
omställningsmedel vid pensionsavgångar. Bespa
ringarna kopplat till processeffektiviseringar har inte 
genomförts och ligger inte längre kvar i budget 2013.

Det finns pågående investeringsprojekt som inte 
har aktiverats, vilket medför en positiv påverkan 
med 4,4 mkr. 

Kommungemensamma 
kostnader och intäkter 
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sammanställd redovisning
i kommunens underkoncern, verka för att främja 
utvecklingen av näringslivet i Finspångs kom
mun, exempelvis genom att tillhandahålla lämpliga 
industri lokaler.

Vallonbygden AB har som främsta uppgift att vara 
kommunens organ för bostadsförsörjning. Bolaget 
har förvaltningsansvar för alla bebyggda fastigheter 
i koncernen, bortsett från Finspångs Tekniska Verk 
AB:s fastigheter.

Finspångs Tekniska Verk AB har bland annat som 
uppgift att producera och distribuera fjärrvärme, till
handahålla renvatten, omhänderta avloppsvatten, 
bedriva grustäkt samt att ombesörja renhållning och 
avfallshantering.

Finspångs Stadsnät Finet AB uppför, äger, förvaltar 
samt hyr ut och överlåter anläggningar för informa
tions- och kabelkommunikationsnätet. Dessutom 
ansvarar de för kommunens samlade itmiljö.

Medley AB driver 29 bad- och friskvårdanlägg
ningar i 18 kommuner runt om i Sverige. Avtalet 
med Finspångs kommun är det mest omfattande 
avtalet. Uppdraget innefattar utöver äventyrsbadet 
även bowling hallen med tillhörande restaurang. 
Medley ansvarar även för driften av bandyplan, fot
bollsplaner och idrottshall. Under 2012 hade anlägg
ningen i Finspång cirka 260 000 besök.

Curt Nicolin Gymnasiet AB är en av Sveriges första 
friskolor som inriktar sig på de teknikinriktade 
gymnasie programmen. Antalet program uppgår för 
tillfället till tre. Verksamheten startade 1996, men 
ombildades som aktiebolag 2003, då regionens industri 
och Finspångs kommun blev gemensamma ägare. 
Kommunens ägda andel uppgår till 49 procent och 
kommunen har inte något bestämmande inflytande.

Bilden nedan visar kommunens samtliga bolag 
som ingår i koncernen.

Finspångs kommun bedriver verksamhet i både för
valtnings- och bolagsform. Bolagsformen är i vissa 
lägen lämpligare än förvaltningsformen, eftersom den 
bland annat ger en tydlig ansvarsavgränsning och en 
smidig organisation. 

Syftet med koncernredovisningen är att ge en 
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska 
ställning och åtaganden. Samtliga bolag som ingår i 
koncern redovisningen är bildade av kommunen. Inom 
kommunens samlade verksamhet finns också två så 
kallade uppdragsföretag. De är Medley, som har 
entreprenaden på Arena Grosvad, och Curt Nicolin 
Gymnasiet (CNG), som är ett samägt företag där 
kommunen inte har något bestämmande inflytande. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt för
värvsmetoden med full konsolidering. När det 
i texten nedan hänvisas till kommunkoncernen 
omfattas endast de bolag som kommunen grundat 
och äger i sin helhet. Uppdragsföretagen ingår inte.

Det f inansiella samarbetet inom kommun
 koncernen innebär att in- och utbetalningsströmmar 
samordnas via koncernkonto i bank. Vidare sam
 ordnas koncernens externa upplåning. 

Kommunens BolaG oCH 
uPPdraGsföretaG

I kommunkoncernen ingår Finspångs kommun och 
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) 
med 100 procent. FFIA:s dotterbolag är Vallon
 bygden AB, Finspångs Tekniska Verk AB (FTV AB) 
och Finspångs Stadsnät Finet AB.

Finspångs Förvaltning- och Industrihus AB:s verk
samhet består bland annat av att bebygga och för
valta fastigheter samt att äga och förvalta aktier och 
värde papper och därmed förenlig verksamhet. Bolaget 
ska även, utöver att vara samordnande moder bolag 

finspångs kommun

Finspångs Förvaltnings-  

och Industrihus AB  

100 %

Curt Nicolin  

Gymnasiet  

49 %

Finspångs  

Tekniska Verk AB  

100 %

Finspångs  

Stadsnät Finet AB  

100 %

Vallonbygden AB 

100 %

Medley AB 
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resultat oCH KaPaCItet

Koncernbolagens svaga ekonomi resulterade även 
i år i att inga koncernbidrag lämnades till bolagens 
moder. Några koncernbidrag från FFIA-koncernen 
till kommunkoncernen förekommer inte. 

Koncernens interna fordringar och skulder 
uppgick till 67 mkr om man bortser från vidare
 utlåningen inom koncernen som vid bokslutet upp
gick till knappa 740 mkr. Efter eliminering av interna 
poster och reavinster redovisade kommunkoncernen 
ett överskott med 33,7 mkr. 

En koncerns soliditet mäter andelen eget kapital i 
förhållande till de totala tillgångarna och kan sägas 
vara ett uttryck för den finansiella styrkan på lång 
sikt. Soliditeten förbättrades jämfört med förra året 
och uppgår nu till 28 procent. En soliditet runt 30 
procent anses som godkänt. Det skulle behövas 
några goda år, så att koncernens bolag får en chans att 
bygga upp och stärka sitt eget kapital och därmed öka 
koncernens soliditet. 

rIsK oCH Kontroll

En god ekonomisk hushållning innebär att koncernen 
i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta 
några drastiska åtgärder för att möta finansiella 
problem. Koncernen bör ha en sådan likviditet eller 
kortfristig betalningsberedskap att man kan betala sina 
löpande utgifter utan besvär. Både de ägda bolagen och 
kommunen har en god kassalikviditet men likvidite
ten i några av bolagen försämrades under året, vilket 
påverkade koncernens kassalikviditet. Till följd av en 
minskad andel omsättningstillgångar och ett minskat 
antal kortfristiga skulder minskade koncernens kassa
likviditet från 85 procent till 73 procent.

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalnings
beredskapen på medellång sikt. De finansiella netto
 tillgångarna består av omsättningstillgångar och 
finansiella anläggningstillgångar minus lång- och 
kortfristiga skulder. Koncernens finansiella netto
tillgångar är negativa, det vill säga att det finns en 
netto skuld. Skulden uppgick till 940 mkr vilket är en 
minskning jämfört med 2011. Därmed förbättrades 
betalningsberedskapen.

Varje bolag upprättar sin egen budget som delges 
kommunfullmäktige. Avstämning görs vid kvartals
rapporteringarna samt vid delårs- och årsbokslut.

nyckeltal, koncernen 2010 2011 2012

Bruttoomsättning 393 394 424

Balansomslutning 1743 1 755 1 739

Årets resultat (mkr) – 32,1 – 22,6 33,7

Soliditet (%) 26 26 28

Antal fast anställda 1 657 1 634 1 679

fInsPÅnGs förValtnInGs- oCH 
IndustrIHus aB (ffIa)
Årets verksamhet
Bolaget prioriterar det strategiska arbetet med att 
skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Bland annat 
gick bolaget ut med försäljning av fastigheten Björke 
1:47. Affären kommer att slutföras under våren 2013. 
FFIA:s fastighetsägande ska renodlas till de två 
industri hotellen i centralorten, gamla centralförrådet 
samt handels- och hantverksbyn i Rejmyre. Den tidi
gare vakansen i ett av industrihotellen hyrs nu ut till 
en ny hyresgäst, vilket säkrar framtida hyresintäkter. 

Att utveckla Rejmyre till en mötesplats för konst, 
kultur och handel stod i fokus. FFIA analyserar hur 
lokalerna bäst utformas för detta och hur möjlig
 heterna till nyetablering i lokalerna ser ut. FFIA:s roll 
som fastighetsägare tydliggjordes, medan verksam
hetsutvecklingen nu ligger inom den kommunala för
valtningen. Diskussioner med kommunen förs om ett 
eventuellt hyresavtal för kulturverksamhet i FFIA:s 
lokaler i Rejmyre. 

nyckeltal, ffIa  
moderbolag

2010 2011 2012

Bruttoomsättning 3,1 3,1 3,4

Balansomslutning 85 71 68

Årets resultat (mkr) – 4 – 17,7 – 3,6

Investeringsvolym 0,1 0 0

Soliditet (%) 47,7 35,3 31,3

Antal fast anställda 0 0 0

fInsPÅnGs teKnIsKa VerK aB
Årets verksamhet
Årets största och mest strategiska projekt var byggan
det av restvärmeanläggningen på SSAB. Anläggningen 
är ett stort steg mot bolagets mål att på sikt ha en fossil
fri värmeproduktion. Anläggningen in vigdes av lands
hövdingen i november. 

Två vattenkraftverk i Lotorpsån förvärvades i 
början av 2013. Det ökar bolagets elproduktion och 
värde. Eftersom bolaget redan driver ett kraftverk 
i samma sjösystem anser man det vara strategiskt 
riktigt.

Finspång strävar efter att bli en grönare kommun. 
Finspångs Tekniska Verk tog tillsammans med kom
munala tjänstemän fram ett beslutsunderlag för en 
biogasmack i Finspång. För att volymen biogas ska 
öka är det viktigt att få med länstrafiken. Arbetet 
fortgår 2013.

Resultatet nådde nästan budgeterad nivå; vinsten 
blev 4,1 mkr. Den vinst som budgeterats för fjärr
 värmeavdelningen uteblev och i stället redovisades 
även 2012 en förlust (–1,7 mkr). Övriga verksamheter 
redovisade vinst. 
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Årets resultat uppgick till 5,2 mkr, vari realisa
tionsvinster med 1,8 mkr och en nedskrivning av en 
fastighet med 3,6 mkr ingick. 

nyckeltal, Vallonbygden 2010 2011 2012

Bruttoomsättning 153 154 160

Balansomslutning 493 483 471

Årets resultat (mkr) – 26,3 2,3 5,2

Investeringsvolym 34,3 38,6 27,5

Soliditet (%) 11,9 12,7 14,1

Antal fast anställda 25 24 23

fInsPÅnGs stadsnÄt fInet aB
Årets verksamhet
Ett av årets viktigaste projekt var regionssamman
bindande fiber mellan Norrköpings, Finspångs och 
Katrineholms kommuner, NFK. Projektet gör det möj
ligt för privata kunder och företagskunder att ansluta 
till itinfrastruktur med höghastighet.

Vallonbygdens nya marklägenheter vid Lugnet 
och de nya tomterna på Lärkvägen försågs med fiber.

Ett antal landsbygdsföreningar började förbereda 
fiberanslutning via Byalagsmodellen.

nyckeltal, finet 2010 2011 2012

Bruttoomsättning 26,5 25,3 28,2

Balansomslutning 37,3 35,9 37,6

Årets resultat (mkr) – 0,5 – 0,2 0

Investeringsvolym 7,2 1,4 5,9

Soliditet (%) 7 7 7

Antal fast anställda 16 16 17

Energiåtervinningsanläggningen invigdes den 30 november 2012 av landshövding Elisabeth Nilsson.

nyckeltal, ftV 2010 2011 2012

Bruttoomsättning 164 152 167

Balansomslutning 412 401 423

Årets resultat (mkr) – 5,0 – 2 4,1

Investeringsvolym 32,6 19 35

Soliditet (%) 5 7 8

Antal fast anställda 48 48 47

VallonByGden aB
Årets verksamhet 
Verksamhetsåret var ur vädersynpunkt nära ett 
normal år. Bolagets kostnader för snöröjning och upp
värmning blev något högre än beräknat. 

Under året sålde bolaget i två omgångar fastig
 heter till Vinterklasen AB. Försäljningarna omfattade 
totalt 132 lägenheter. Samtliga fastigheter är belägna 
utanför tätorten.

Vallonbygden förvärvade två mindre flerbostads
hus i centralorten med totalt 21 lägenheter. 

Bolagets efterlängtade parhus i Lugnet, där det 
symboliska första spadtaget togs 2011-11-11 klockan 
11:11, invigdes officiellt 2012-12-12 klockan 12:12. 
Samtliga hyresgäster till de åtta lägenheterna flyttade 
in i slutet av november.

I november började Vallonbygden bygga om 
fastigheten Åldermannen 4 på Vallonvägen 31. 
Fastigheten är belagd med rivningsförbud och har 
under flera års tid stått helt tom. Projektet innebär en 
fullständig ombyggnad till nybyggnadsstandard. Även 
vindsvåningen tas i anspråk för att skapa två etage
 lägenheter. 

Uthyrningsläget var bra och i genomsnitt stod 34 
lägenheter outhyrda. Motsvarande siffra 2011 var 
48 stycken. Antalet avställda lägenheter minskade 
från 15 till 4. Målet att minska antalet med hälften 
uppfylldes. 
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resultatrÄKnInG
(tkr) Kommunen Koncernen

utfall utfall Budget utfall utfall
2011 2012 2012 2011 2012

Verksamhetens intäkter Not 1 176 967 199 232 145 218 393 837 424 249

Verksamhetens kostnader Not 1 – 1 122 805 – 1 149 808 – 1 090 873 – 1 285 592 – 1 289 352

Avskrivningar Not 2 – 31 276 – 36 565 – 39 650 – 75 398 – 82 284

  

Verksamhetens nettokostnad – 977 114 – 987 141 – 985 305 – 967 153 – 947 387

  

Skatteintäkter Not 3 796 705 840 722 834 028 796 705 840 722

Kommunalekonomisk utjämning Not 4 182 254 170 502 171 607 182 254 170 502

Finansiella intäkter Not 5 27 312 32 635 35 017 1 252 3 623

Finansiella kostnader Not 6 – 32 151 – 33 796 – 42 519 – 35 633 – 33 760

  

Årets resultat – 2 995 22 921 12 828 – 22 575 33 700

drIftredoVIsnInG
(tkr) Intäkter Kostnader netto

Års-
budget

Bokslut 
2012

avvik-
else

Års-
budget

Bokslut 
2012

avvik-
else

Års-
budget

Bokslut 
2012

avvik-
else

Politisk verksamhet 623 877 254 – 7 223 – 6 743 480 – 6 600 – 5 865 735

utveckling och service inkl KS 99 873 104 535 4 662 – 187 671 – 188 380 – 709 – 87 798 – 83 845 3 953

Bildning och kultur 36 582 40 837 4 255 – 175 247 – 196 153 – 20 906 – 138 666 – 155 316 – 16 650

Samhällsbyggnad 57 221 61 549 4 328 – 168 316 – 173 927 – 5 611 – 111 095 – 112 377 – 1 282

Barn och ungdom 24 297 32 418 8 121 – 336 296 – 361 604 – 25 308 – 311 999 – 329 186 – 17 187

Social omsorg 131 385 149 893 18 508 – 448 886 – 483 924 – 35 038 – 317 501 – 334 031 – 16 530

Samverkanscentrum 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kommungemensamma 0 0 0 – 24 009 – 4 486 19 523 – 24 009 – 4 486 19 523

egentlig verksamhet 349 980 390 109 40 129 – 1 347 648 – 1 415 216 – 67 569 – 997 668 – 1 025 107 – 27 440

Finansenheten 196 298 219 523 23 225 – 183 936 – 179 424 4 512 12 362 40 100 27 738

justerad finans i verksamheten – 4 – 12 – 8 – 2 118 – 2 121 – 3 – 2 122 – 2 133 – 12

Interna poster – 399 925 – 410 388 – 10 463 399 925 410 388 10 463 0 0 0

Verksamheten 146 349 199 232 52 883 – 1 133 777 – 1 186 373 – 52 597 – 987 428 – 987 141 286

Skatteintäkter och statsbidrag 1 016 580 1 020 370 3 790 – 8 645 – 9 145 – 500 1 007 935 1 011 224 3 289

Finansnetto 35 021 32 635 – 2 386 – 42 701 – 33 796 8 905 – 7 680 – 1 161 6 519

Årets resultat 12 827 22 921 10 094
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Kassaflöde
(tkr) Kommunen          Koncernen

2011 2012 2011 2012

den löpande verksamheten

Årets resultat – 2 995 22 921 – 22 575 33 700

justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 31 174 36 563 75 473 82 281

Nedskrivningar 102 3 102 3

Avsättningar 3 183 – 7 212 8 077 – 8 130

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster Not 17 – 1 929 – 3 730 14 816 – 1 654

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändring av rörelsekapital 29 535 48 543 75 893 106 200

förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager – 155 88 214 171

Ökning/minskning exploateringsfastigheter 146 0 0 0

Ökning/minskning av fordringar – 11 920 – 6 189 – 12 450 – 23 617

Ökning/minskning av skulder – 46 499 20 705 – 56 432 31 350

Kassaflöde från den löpande verksamheten – 28 893 63 147 7 225 114 104

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – 56 354 – 47 689 – 57 768 – 47 689

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 439 4 418 2 439 4 418

Förvärv finansiella anläggningstillgångar – 6 777 – 26 112 – 32 286 – 101 972

Försäljning finansiella anläggningstillgångar 6 754 23 339 7 754 45 651

Kassaflöde från investeringsverksamhet – 53 939 – 46 044 – 79 861 – 99 592

finansieringsverksamhet

Ökning långa fordingar – 360 400 0 – 373 824 0

Minskning långa fordringar 100 0 100 0

upptagna lån/långfristiga skulder 400 400 0 402 960 1 224

Amortering av skuld 0 – 1 800 – 100 – 1 800

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 40 100 – 1 800 29 136 – 576

förändring av likvida medel – 42 731 15 305 -43 500 13 936

Likvida medel vid årets början 54 520 11 790 60 740 17 240

likvida medel vid årets slut 11 790 27 094 17 240 31 176
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BalansrÄKnInG
(tkr) Kommun Koncern

2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31

tIllGÅnGar

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 7 543 427 593 801 1 017 913 1 041 197

Maskiner och inventarier Not 7 30 431 40 741 354 141 360 289

Pågående nyanläggningar Not 7 85 593 34 593 101 216 85 726

Immateriella tillgångar 0 0 3 392 2 577

Poster enligt lag om bostadslån 0 0 2 428 1 992

summa anläggningstillgångar 659 451 669 135 1 479 090 1 491 781

finansiella anläggningstillgångar Not 8 818 583 821 948 69 964 73 329

omsättningstillgångar

Förråd Not 9 305 217 5 346 5 175

Övriga omsättningstillgångar Not 9 2 643 2 643 2 643 2 643

Fordringar Not 10 98 880 105 069 181 147 135 580

Kassa och bank 11 790 27 094 17 240 31 176

summa omsättningstillgångar 113 619 135 023 206 376 174 574

summa tIllGÅnGar 1 591 653 1 626 106 1 755 430 1 739 684

eGet KaPItal, aVsÄttnInGar oCH sKulder

eget kapital 402 507 425 268 451 223 480 248

Därav årets resultat Not 11 – 2 995 22 922 – 22 575 33 700

avsättningar

 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Not 12 59 204 51 992 61 344 54 142

Övriga avsättningar Not 13 1 800 0 17 995 17 035

skulder

Långfristiga skulder 960 400 960 400 992 359 960 400

Kortfristiga skulder Not 14 167 742 188 446 232 508 227 859

summa eGet KaPItal,  

aVsÄttnInGar oCH sKulder 1 591 653 1 626 106 1 755 430 1 739 684

ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp  

bland avsättningar och skulder Not 15 423 379 421 032 423 379 421 032

Löneskatt hänförlig till pensionsförpliktelserna 102 712 102 142 102 712 102 142

övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser Not 16 422 751 30 010 29 938 27 315
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Datum Initialer

resultatrÄKnInGens noter
(tkr) Kommunen Koncernen

2011 2012 2011 2012

not 1 VerKsamHetens IntÄKter oCH Kostnader
Verksamhetens intäkter
Statsbidrag 92 611 110 888 92 821 110 888
Avgifter/taxor 28 054 30 263 306 888 310 828
Övriga externa poster 56 302 58 081 112 940 124 760
Interna poster -  - – 118 812 – 122 227
summa 176 967 199 232 393 837 424 249

Kommunen – verksamhetens kostnader
Löner/arvoden – 495 588 – 520 722 – 526 466 – 552 977
Pensionskostnader inklusive GP – 50 823 – 47 010 – 53 913 – 49 918
Personalomkostnader inklusive löneksatt – 161 067 – 166 511 – 171 233 – 177 804
utlämnade bidrag – 66 397 – 55 347 – 66 397 – 55 347
Övriga externa kostnader – 348 930 – 360 219 – 565 211 – 577 303
Interna poster  -   -  118 812 122 227
jämförelsestörande poster  -   -  – 21 184 1 769
summa – 1 122 805 – 1 149 808 – 1 285 592 – 1 289 352

not 2 aVsKrIVnInGar
utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på anläggnings-
tillgångarnas anskaffningsvärden.
Avskrivningar enligt plan 31 174 36 562 74 423 82 281
Nedskrivning av anläggningstillgångar 102 3 975 3
summa 31 276 36 565 75 398 82 284

not 3 KommunalsKatteIntÄKter
Preliminära skatteintäkter 778 618 828 902 778 618 828 902
Slutavräkning föregående år 2 977 146 2 977 146
Preliminär slutavräkning 15 110 9 353 15 110 9 353
Mellankommunal utjämning - 2 320 2 320
summa 796 705 840 722 796 705 840 721

not 4 KommunaleKomomIsK utJÄmnInG
Inkomstutjämningsbidrag 125 806 117 481 125 806 117 481
Kostnadsutjämningsbidrag/-avgift – 12 907 – 9 146 – 12 907 – 9 146
Bidrag LSS-utjämningen 14 055 14 863 14 055 14 863
Fastighetsavgift 34 027 37 101 34 027 37 101
Regleringsbidrag/-avgift 21 273 10 203 21 273 10 203
summa 182 254 170 502 182 254 170 502

not 5 fInansIella IntÄKter
Ränta, rörliga medel 1 578 1 515 941 1 925
Ränta, internt utlämnade lån 25 422 29 421 0 0
utdelning aktier 311 1 698 311 1 698
summa 27 312 32 635 1 252 3 623

not 6 fInansIella Kostnader
Ränta på lån 27 919 26 483 31 401 26 446
Räntebidrag – 2 0 – 2 0
Ränta pensionsskuld 1 709 2 314 1 709 2 314
Övriga räntekostnader 2 524 5 000 2 524 5 000
summa 32 151 33 796 35 633 33 760
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Datum Initialer

(tkr)    Kommunen   Koncernen
2011 2012 2011 2012

not 7 fastIGHeter oCH anlÄGGnInGar, masKIner 
oCH InVentarIer
markreserv
Ingående anskaffningsvärde 15 314 15 234 30 589 30 982
Årets nyanskaffningar 0 0 595 2 139
Årets omklassificeringar 0 0 0 0
Årets försäljningar/utrangeringar – 80 – 680 – 202 – 1 494
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
Aktiverade ränteutgifter 0 0 0 0
utgående restvärde 15 234 14 554 30 982 31 627

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde 737 358 759 815 737 358 759 815
Årets nyanskaffningar 22 457 61 416 22 457 61 416
Årets försäljningar/utrangeringar 0 – 6 228 0 – 6 228
Aktiverade ränteutgifter 0 0 0 0
utgående anskaffningsvärde 759 815 815 003 759 815 815 003

Ingående ackumulerade avskrivningar – 274 569 – 297 430 – 274 569 – 297 430
Årets avskrivningar – 22 861 – 25 800 – 22 861 – 25 800
Årets försäljningar/utrangeringar 0 5 710 0 5 710
utgående ackumulerade avskrivningar – 297 430 – 317 520 – 297 430 – 317 520
utgående restvärde 462 385 497 483 462 385 497 483

Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 62 213 62 604 62 213 62 604
Årets nyanskaffningar 391 19 292 391 19 292
Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
Aktiverade ränteutgifter 0 0 0 0
utgående anskaffningsvärde 62 604 81 896 62 604 81 896

Ingående ackumulerade avskrivningar – 32 289 – 34 134 – 32 289 – 34 134
Årets avskrivningar – 1 845 – 3 098 – 1 845 – 3 098
Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0
utgående ackumulerade avskrivningar – 34 134 – 37 232 – 34 134 – 37 232
utgående restvärde 28 470 44 664 28 470 44 664

fastigheter för annan verksamhet
Ingående anskaffningsvärde 36 640 37 879 678 625 704 464
Årets nyanskaffningar 1 909 1 426 36 137 13 009
Årets försäljningar/utrangeringar – 670 – 512 – 11 468 – 44 543
Årets nedskrivningar 0 0 0 0
utgående anskaffningsvärde 37 879 38 793 703 294 672 930

Ackumulerade avskrivningar – 9 311 – 9 823 – 202 790 – 215 922
justering till följd av internvinst  -   -  – 650 – 578
Årets avskrivningar – 629 – 698 – 15 265 – 14 747
Årets försäljningar/utrangeringar 117 0 2 205 22 958
Årets nedskrivningar 0 0 0 52 369
Oklassificering  -   -  0 – 58 414
utgående ackumulerade avskrivningar – 9 823 – 10 521 – 216 500 – 208 289
utgående restvärde 28 055 28 270 486 794 458 593

övriga fastigheter
Ingående anskaffningsvärde 13 396 13 396 13 396 13 396
Årets nyanskaffningar 0 0 0 0
utgående anskaffningsvärde 13 396 13 396 13 396 13 396

BalansrÄKnInGens noter
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Datum Initialer

(tkr)    Kommunen   Koncernen
2011 2012 2011 2012

Ackumulerade avskrivningar – 3 656 – 4 111 – 3 656 – 4 111
Årets avskrivningar – 455 – 455 – 455 – 455
utgående ackumulerade avskrivningar – 4 111 – 4 566 – 4 111 – 4 566
utgående restvärde 9 285 8 830 9 285 8 830

maskiner, fordon, inventarier
Ingående anskaffningsvärde 126 125 131 312 720 215 741 833
Årets nyanskaffningar 5 695 16 822 23 657 41 375
Årets försäljningar/utrangeringar – 508 – 230 – 2 039 – 2 744
Årets nedskrivningar 0 0 0 – 3 889
utgående anskaffningsvärde 131 312 147 904 131 312 147 904

Ingående ackumulerade avskrivningar – 96 002 – 100 881 – 355 128 – 387 694
Årets avskrivningar – 5 387 – 6 512 – 32 448 – 33 805
Årets försäljningar/utrangeringar 508 230 – 118 5 210
Omklassificering 0 0 0 0
utgående ackumulerade avskrivningar – 100 881 – 107 163 – 387 694 – 416 289
utgående restvärde 30 431 40 741 354 141 360 289

Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde 59 690 85 592 106 431 101 216
Årets nyanskaffningar 56 354 47 957 74 772 119 744
Årets avslutade projekt – 30 452 – 98 957 – 79 987 – 137 246
utgående restvärde 85 592 34 592 101 216 85 726

Poster enligt lag om bostadslån - - 2 428 1 992
Immateriella tillgångar 3 392 2 577
summa materiella anläggningstillgångar 659 449 669 135 1 479 090 1 491 781

not 8 fInansIella anlÄGGnInGstIllGÅnGar
aktier och andelar
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 8 900 8 900 0 0
Östgötatrafiken 160 0 160 0
Kommentusgruppen 2 2 2 2
Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a 36 36 36 36
Kreditgarantiföreningen 300 0 300 0
Östsvenska yrkeshögskolan AB 50 50 50 50
Kommuninvest 1 126 2 525 1 126 2 525
IuC - - 52 52
Curt Nicolin Gymnasiet - - 450 450
summa 10 574 11 513 2 176 3 115

förlagsbevis
Kommuninvest 4 100 4 100 4 100 4 100
summa 4 100 4 100 4 100 4 100

Pensionsmedelsförvaltning
Aktieindexobligationer 5 561 561 5 561 561
Aktieindexfonder 1 250 2 306 1 250 2 306
Realränteobligationer 30 433 24 985 30 433 24 985
Obligationer och andra värdepapper 10 411 21 982 10 411 21 982
Värdereglering realränteobligationer – 267 – 19 – 267 – 19
summa 47 388 49 814 47 388 49 814
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Datum Initialer

(tkr)   Kommunen  Koncernen
2011 2012 2011 2012

långfristiga fordringar 
Kommunala bolag 740 221 740 221 0 0
HSB:s brf Majelden 16 000 16 000 16 000 16 000
Övriga 300 300 300 300
summa 756 521 756 521 16 300 16 300

summa finansiella anläggningstillgångar 818 583 821 948 69 964 73 329

not 9 förrÅd oCH öVrIGa omsÄttnInGstIllGÅnGar
Förråd 305 217 5 346 5 175
Övriga omsättningstillgångar 2 643 2 643 2 643 2 643
summa 2 949 2 860 7 990 7 818

not 10 KortfrIstIGa fordrInGar
Kundfordringar 8 329 16 264 36 059 52 251
Statsbidragsfordringar 60 476 53 447 60 476 53 447
Interimsfordringar 12 382 9 932 18 436 16 415
Momsfordran 5 922 12 884 5 922 12 884
Kortfristig fordran koncernföretag 1 927 2 485  -   -  
Övriga fordringar 9 845 10 058 60 255 584
summa 98 880 105 069 181 147 135 580

not 11 eGet KaPItal
Ingående eget kapital enligt balansräkningen 405 624 402 507 469 828 451 223
Minskning bostadspolitiska årgärder – 122 - – 122 - 
justeringspost - - 1 623 – 6 741
uppskrivningsfond - - 2 226 2 226
Förändring av fastighetsvärden - - 10 257 0
Minskning civilförsvarsmedel - – 142 0 – 142
Minskning försäkringsfond - – 19 - – 19
Årets resultat – 2 995 22 921 – 22 575 33 700
eget kapital efter justering 402 507 425 268 461 238 480 248

varav reserverat för framtida verksamhet
 Civilförsvaret 185 43
 Försäkringsfond 2 052 2 033
 uppbyggnad pensionsreserv 47 850 47 850
 Transportenheten 1 646 1 646

varav reserverat för affärsmässig verksamhet
 Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 952 12 952

Årets resultat med hänsyn tagen till balanskravet
Årets resultat – 2 995 22 921
Realisationsvinst – 1 805 – 4 011
Realiserat resultat pensionsfonden 0 0
Värdereglering värdepapper 102 – 247
Ej fordringsförda statsbidrag 0 0
Sänkt diskonteringsränta 5 085 0
Tidigare underskott 0 0
Årets resultat enligt balanskrav 387 18 663
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Datum Initialer

(tkr)   Kommunen  Koncernen
2011 2012 2011 2012

not 12 aVsÄttnInGar tIll PensIoner
Pensionsbehållning 20 19 20 19
Förmånsbestämd ålderspension 27 838 23 336 27 838 23 336
Särskild avtalspension 10 687 9 808 10 687 9 808
Pension till efterlevande 1 035 1 048 1 035 1 048
PA-KL pensioner 7 033 6 973 7 033 6 973
Visstids- samt särskild avtalspension (3 personer) 406 492 406 492
Särskild löneskatt 11 407 9 684 11 407 9 684
Pensionsförstärkning inklusive sociala avgifter 779 633 779 633
Andra pensionsavsättningar 0 0 2 139 2 149
summa 59 204 51 992 61 344 54 142

Ingående avsättning inklusive löneskatt 56 021 59 204
Pensionsutbetalningar – 2 067 – 2 720
Nyintjänad pension – 1 068 1 527
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 709 2 314
Arbetstagare som pensionerats 779 633
Nya efterlevandepensioner - 421
Försäkring - – 3 824
Övrig post – 42 – 3 690
Förändring av löneskatt – 228 – 1 873
Sänkning av diskonteringsränta 4 100 0
summa pensionsförpliktelser och löneskatt 59 204 51 992
Aktualiseringsgrad (procent) 87 91

samlad redovisning för kommunens pensionsmedelsförvaltning
(inklusive likvida medel)
Avsättning pensioner och liknande förpliktelser 59 204 51 992
Ansvarsförbindelser 526 091 523 174
summa 585 295 575 166

Finansiella placeringar, bokfört värde 47 388 49 814
Finansiella placeringar, marknadsvärde 53 481 54 743

Skillnad marknadsvärde och bokfört värde 6 094 4 929

Återlånade medel 531 814 520 422

tillgångsslag
Realräntor 66% 54%
Nominella räntor 18% 34%
Svenska aktier 2% 2%
utländska aktier 12% 10%
Likvida medel 2% 0%

De finansiella placeringarna har följt fastställda mål enligt placeringspolicyn. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje månad.  
Avkastningen uppgår till 1 mkr. Portföljens marknadsvärde har ökat med 4,1 procent under året.

not 13 öVrIGa aVsÄttnInGar
Ingående avsättning för tågleasing 1800 0 1800 0
Ingående avsättning återställning av deponi  -   -  13 500 14 195
Årets förändring avsättning återställning av deponi  -   -  695 840
Ingående avsättning lakvattendamm Sjömansäng  -   -  1 500 2 000
Årets förändring avsättning lakvattendamm Sjömansäng  -   -  500 0
utgående övriga avsättningar 1 800 0 17 995 17 035
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(tkr)   Kommunen  Koncernen
2011 2012 2011 2012

not 14 KortfrIstIGa sKulder
Leverantörsskulder 33 740 48 331 70 110 58 648
Förutbetlada intäkter 9 089 8 786 9 089 8 786
Övriga interimsskulder 11 339 12 003 40 702 41 913
Källskatt 9 828 10 017 9 828 10 017
upplupen ränta 5 760 3 580 5 760 3 580
Arbetsgivaravgifter 12 239 12 465 12 239 12 465
upplupen löneskatt 5 200 5 576 5 200 5 576
upplupen pensionskostnad indivduell del 21 435 22 984 21 435 22 984
Övriga skulder till staten 11 658 17 828 11 658 17 828
Kortfristig skuld koncernföretag 967 267 0 0
upplupna semesterlöner 31 184 31 297 31 184 30 749
upplupna sociala avgifter 13 357 13 566 13 357 13 566
Okompenserad övertid 1 946 1 749 1 946 1 749
summa 167 742 188 446 232 508 227 859

not 15 PensIonsförPlIKtelser eJ uPPtaGna Bland 
sKulder eller aVsÄttnInGar
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 485 370 526 091 485 370 526 091
Ränte- och basbeloppsuppräkning 12 003 20 959 12 003 20 959
Pensionsutbetalningar – 20 085 – 20 703 – 20 085 – 20 703
Sänkning diskonteringsränta 29 692 0 29 692 0
Aktualisering – 2 123 266 – 2 123 266
Bromsen 18 013 0 18 013 0
Övrig post – 4 729 – 2 870 – 4 729 – 2 870
Förändring löneskatt 7 950 – 569 7 950 – 569
summa ansvarsförbindelse inklusive löneskatt 526 091 523 174 526 091 523 174

not 16 BorGensförBIndelser
Helägda kommunala bolag 2 695 2 695 0 0
HSB 21 942 20 942 21 942 20 942
Förlustansvar egnahem 1 471 1 231 1 471 1 231
Föreningar 5 196 5 141 5 196 5 141
summa 31 305 30 010 28 610 27 315

finspångs kommuns borgensåtagande gentemot  
kommuninvest totalt för KI Vår del Vår andel %
skulder
utlånad upplåning 191 794 690 801 634 0,42
Ej utlånad upplåning 71 073 118 293 445 0,41
Övriga skulder 945 717 3 905 0,41
Derivat 4 195 009 17 534 0,42
summa skulder/åtagande 268 008 533 1 116 517 0,43

tillgångar
utlånad upplåning 200 950 719 839 902 0,42
Ej utlånad upplåning 71 073 118 293 445 0,41
Derivat 560 107 2 341 0,42
Övriga tillgångar 202 364 836 0,41
summa tillgångar 272 786 308 1 136 524 0,43

Finspångs kommun har i augusti 2006 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt i anspråkstagande av ovan nämnd borgens förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvests ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Finspångs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommunivest i Sverige 
AB:s totala förpliktelser till 268 008 1533 162 kr och totala tillgångar till 272 786 307 725 kr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna 
uppgick till 1 116 516 752 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 136 523 963 kr.
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not 17 öVrIGa eJ rörelsePÅVerKande Poster  
I Kassaflödesanalys
Realisationsvinster – 1 805 – 3 570 – 1 805 – 3 570
Nedskrivningar 0 0 20 034 0
Förändringa bostadspolitiksa åtgärder – 122 0 – 122 0
Skatter 0 0 – 2 195 – 229
Övrigt 0 – 161 – 1 096 2 145
summa – 1 929 – 3 730 14 816 – 1 654

Checkräkningslimit
Kommunen 40 000 40 000 40 000 40 000
Koncernbolagen 60 000 60 000 60 000 60 000
summa 100 000 100 000 100 000 100 000

redoVIsnInG aV oPeratIonell leasInG 
under året har kommunens leasingkostnader uppgått till:

Bilar
Förfallotider
– Inom ett år 2 016
– Senare än ett år men inom fem år 0
– Senare än fem år 0

Hyror (avtalstid längre än 36 månader)
Förfallotider
– Inom ett år 17 985
– Senare än ett år men inom fem år 64 953
– Senare än fem år 100 893

övrigt
Förfallotider
– Inom ett år 63
– Senare än ett år men inom fem år 72
– Senare än fem år 0
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redovisnings principer  
för finspångs kommun

Exploateringsfastigheter redovisas från och med 2009 
som omsättningstillgångar, vilket var en ändring av 
redovisningsprincip. Försäljning av exploaterings
mark redovisas i resultaträkningen.

Lånekostnader i samband med investeringar redo
visas enligt alternativregeln som innebär att låne
kostnader under vissa förutsättningar får belasta 
anskaffningsvärdet. Under 2012 har 1 433 400 kronor 
belastat Grosvadsskolan, 8 500 kronor Metallens för
skola, 901 500 kronor Kulturhuset, 364 000 kronor 
Östra Hårstorp samt 725 500 kronor Hårstorp 1:1, alla 
beräknade på en snittränta på 3,7 procent. 

Leasingavtal tecknade före 2003-01-01 samt leasing
 avtal med en löptid om tre år eller kortare beaktas i 
enlighet med RKR:s rekommendation nummer 13.1 
som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.

Rekommendation nummer 18 om intäkter från 
avgifter, bidrag och försäljningar tillämpas från 
räkenskapsåret 2009. Överskott på driftsprojekt 
som löper över flera år och som är finansierade med 
externa medel har periodiserats till nästkommande 
år. Statliga investeringsbidrag bokförs som en skuld 
och intäktsförs som en inkomst successivt i takt med 
att investeringsobjekten skrivs av.

drIftredoVIsnInGen

Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, 
det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på 
objekts anskaffningsvärden, dels av internränta på 
det bokförda värdet med 5 procent. 

Sociala avgifter har interndebiterats verksam
 heten i samband med löneredovisningen. Storleken på 
personal omkostnadspåläggen överensstämmer med 
SKL:s rekommendationer.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal redovisning. I övrigt följer kommunen god 
redovisningssed och tillämpar de rekommendationer 
som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen och en avsätt
ning i balansräkningen. Pensio ner intjänade före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med 
den kommunala redovisningslagen. Beräkningen av 
kommunens pensionsåtagande bygger på de förut
sättningar som anges i RIPS 07. Kommunen har i bok
sluten 2005–2007 reserverat medel för ökade framtida 
pensionskostnader genom att öronmärka delar av 
årsresultaten och redovisa dessa under eget kapital.

Anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen 
till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt från tidpunkten för ibruk
tagande efter en bedömning av nyttjandeperioden. Viss 
vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivnings
 tider. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där 
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp 
och som har en livslängd på minst tre år.

avskrivningstider År

Byggnader 20–50 år

Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 10–20 år

Programlicenser 5 år
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ord och uttryck

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anlägg
ningstillgångar och långfristiga skulder.

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 
avsedd för stadigvarande bruk.

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 
anläggningstillgångar.

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas stor
lek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. 
Exempel på avsättning är kommunens pensions
skuld.

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder 
kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också 
säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) 
och hur det har skaffats fram (skulder, avsättningar 
och eget kapital).

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och 
skulder och består av anläggnings- och rörelseka
pital.

Internränta är kalkylmässig kostnad för det kapi
tal, bundet i anläggningstillgångar, som utnyttjas av 
viss verksamhet.

Kapitalkostnad är benämning för internränta och 
avskrivning.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen under 
räkenskapsperioden investerat och hur den löpande 
verksamheten har finansierats samt vilken inverkan 
det fått på verksamhetens likvida ställning. Analy
sen innehåller kompletterande information till resul
tat- och balansräkningarna eftersom information om 
investeringar och finansiering inte med enkelhet kan 
tas fram i dessa.

Kortfristiga skulder är skulder med en förfallotid 
inom ett år från bokslutsdagen.

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt, det 
vill säga förmåga att betala skulder i rätt tid.

Långfristiga skulder är skulder med mer än ett års 
löptid.

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter 
avdrag för investeringsbidrag och försäljningsvärdet 
på sålda anläggningstillgångar.

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det 
uppkommit. Den visar även förändringen av det egna 
kapitalet, något som kan utläsas genom att jämföra 
balansräkningen för de två senaste åren.

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan omsättnings
tillgångar och kortfristiga skulder.

Skulder klassificeras som antingen kortfristiga (skall 
betalas inom ett år) eller långfristiga.

Tillgångar är dels omsättningstillgångar (till exem
pel kontanter, kortfristiga fordringar och förråd), 
dels anläggningstillgångar (till exempel fastigheter, 
inventa rier, aktier och långfristiga fordringar).
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tillsvidareanställda, yrkeskategori
anställda per yrkeskategori, tillsvidareanställda

Befattningar B o u B o K sB soc u o s summa totalt
K m K m K m K m K m K m

Chefer 11 5 7 7 5 4 18 1 2 7 43 24 67

Handläggararbete 4 -  2 1 2 2 3 - 15 10 26 13 39

Administratörsarbete 14 1 5 -  10 1 11 - 9 2 49 4 53

                           

Sjuksköterska 5 1 - - -  -  19 2 -  -  24 3 27

undersköterska/skötare -  -  - - -  -  356 12 -  -  356 12 368

Vårdbiträde/vårdare -  -  1 1 -   - 157 9 1  - 159 10 169

Personlig assistent -  -  -  -  -  -  59 1  - -  59 1 60

Rehab/förebyggande -  -  -  -  -  -  6 1 1 -  7 1 8

Socialsekreterare 20  - 6 2 -  -  3 - -  -  29 2 31

Övrig social/kurativ 8 3 7 3 2 -  14 2  - -  31 8 39

                           

Grundskollärare 107 18 1 2 -  -  - - -  -  108 20 128

Gymnasielärare     26 17 -  -  - - -  -  26 17 43

Förskollärare 139 3 - - -  -  1 - -  -  140 3 143

Fritidspedagog 23 2 - - -  -  1 1 -   - 24 3 27

Övrigt lärararbete 39 7 5 1 -  -  - - -  -  44 8 52

Barnskötare 69 1 - - -  -  - - -  -  69 1 70

Dagbarnvårdare 11 -  - - -  -  - - -   - 11 -  11

Elevassistent 22 4 2 - -  -  - - -  1 24 5 29

Övrig skola/förskola 2  - 5 2 -  -  - - -  -  7 2 9

 

Bibliotekarie/ass  - -  6 -  -  -  - - - - 6   6

Fritidsledare 3 3 - -  -  - - - - 3 3 6

Övrig fritid/kultur -  -  5 5 -  -  - - - - 5 5 10

     

Teknisk personal  - -  - - 8 3 - -  - - 8 4 12

Hantverkarbete -  2 9 15 2 16 -  2 - -  11 35 46

Räddningstjänstarbete -  -  - - 3 24 - - - - 3 24 27

Köks-/måltidsarbete -  -  1 - 62 1 2 - - - 65 1 66

Städ/tvätt/renhållning -  -  1 -  53 1   -  - - 54 1 55

summa 2012 473 48 88 55 147 52 650 31 -  - - - - 

summa sektor 521 - 143 - 199 - 681 - 49 -  - - - 

Kvinnor/Män 2012 -  -  - - -  -  - - -  - 1 385 207 - 

totalt 2012 -   - - - -  -  - - -  - -  - 1 592

                           

summa 2011 481 49 83 63 146 85 631 28 32 21 - - - 

summa sektor 2011 530 - 146 - 231 - 659 - 53 - - - - 

Kvinnor/Män 2011 - - - - - - - - - - 1 373 246 - 

totalt 2011 - - - - - - - - - - - - 1 619

                           

summa 2010 478 58 82 68 139 68 606 29 39 32 - - - 

summa sektor 2010 536 - 150 207 635 - 71 - - - - 

Kvinnor/Män 2010 - - - - - - - - - - 1 344 255 - 

totalt 2010 - - - - - - - - - - -  -  1 599
Från och med 2012 redovisas antal personer i stället för som tidigare anställningar. Eftersom ett fåtal personer har två olika tjänster 
inom kommunen är summeringen i respektive kolumn inte överensstämmande. Deltidsbrandmännen som är tillsvidareanställda men inte 
har någon fastställd sysselsättningsgrad ingår inte från och med 2012 i denna redovisning.

Personalstatistik
B o u = Barn och ungdom

B o K = Bildning och kultur

SB = Samhällsbyggnad

Soc = Social omsorg

u o S = utveckling och service

K = Kvinnor M = Män
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tillsvidareanställda, heltid och deltid
sektor Kvinnor män summa totalt Heltid %

heltid deltid heltid deltid heltid deltid

Barn och ungdom 367 106 42 6 409 112 521 78,5 

Bildning och kultur 82 6 52 3 134 9 143 93,7 

Samhällsbyggnad 76 71 50 2 126 73 199 63,3 

Social omsorg 580 70 28 3 608 73 681 89,3 

utveckling och service 28 -  20 1 48 1 49 98,0 

totalt 2012 1 133 252 192 15 1 325 267 1 592 83,2 

               

totalt 2011 1 086 274 192 17 1 278 291 1 569 81,5 

totalt 2010 1 044 300 206 18 1 250 318 1 568 79,7 

långtidsfrisknärvaro
Innebär att personen inte har haft någon sjukdag under hela kalenderåret

  2010 2011 2012

  friska an ställda andel  
friska %

friska an ställda andel  
friska %

friska an ställda andel  
friska %

föränd- 
ring %

Administration 90 188 48 134 231 58 99 202 49 – 9

Vård/omsorg 196 647 30 267 817 33 245 811 30 – 3

Rehab/förebygg 7 15 47 7 15 47 7 13 54 7

Social/kurativ 32 73 44 32 98 33 51 115 44 11

Skol-/barnoms 253 629 40 267 818 33 355 816 44 11

Kultur/fritid 14 31 45 18 35 51 20 38 53 2

Teknikarbete 109 261 42 99 272 36 100 281 36 0

                     

Kvinnor 545 1 539 35 665 1 942 34 720 1 938 37 3

Män 136 281 48 154 324 48 155 331 47 – 1

totalt 681 1 820 37 818 2 266 36 875 2 269 39 3

I tabellen ingår även arbetstid för anställda mer än tre månader.

sjukfrånvarokostnader
sektor Kostnad 

sjuklön 
2–14 dgr

övrig 
sjuklöne- 
 kostnad 
enl avtal

sjuklön 
totalt

Barn och ungdom 2 822 134 398 310 3 220 443

Bildning och kultur 1 014 566 89 380 1 103 946

Samhällsbyggnad 988 482 145 555 1 134 037

Social omsorg 5 707 722 338 248 6 045 971

utveckling och 

service 198 037 457 198 494

totalt 2012 10 730 940 971 950 11 702 891

       

totalt 2011 8 220 160 857 685 9 077 845

totalt 2010 8 060 503 672 583 8 733 086

tillbud och arbetsskador
sektor/bolag arbetsskador tillbud

2012 2011 2012 2011

Social omsorg 57 48 53 39

Samhällsbyggnad 20 6 6 5

Barn och ungdom 15 19 74 67

Bildning och kultur 5 2 2 7

utveckling och service 0 1 0 2

Finspångs Tekniska Verk 1 0 0 0

Vallonbygden 0 1 0 0

Finet 0 0 0 0

totalt 98 77 135 120

Inkluderar alla anställningar, även timanställda.
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Personalomsättning
sektor 2011 2012

nyanställda slutat % av  
anställda

nyanställda slutat % av  
anställda

Barn och ungdom 34 61 18 39 45 16

Bildning och kultur 7 24 22 7 16 16

Samhällsbyggnad 8 6 7 15 20 18

Social omsorg 41 29 11 32 34 10

utveckling och service 3 4 13 4 4 16

summa 93 124   97 119  

             

Pensionsavgångar
Personer som blev/blir 65 år respektive år

sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barn och ungdom 5 11 6 13 21 17 14 16

Bildning och kultur 9 12 3 3 5 9 5 5

Samhällsbyggnad 11 2 8 7 10 5 5 6

Social omsorg 6 10 11 12 19 20 20 15

utveckling och service 2 2 3   1 3 2 2

totalt 33 37 31 35 56 54 46 44

                 

2011 2012

Antal nyanställda 93 97

Varav enligt konverteringsregel 5 § LAS 29 16

Till annan befattning i respektive organisation 30 107

medelålder
sektor 2012 2011 2010 förändr

K m tot tot tot 2010–2012

Barn och ungdom 49,0 49,8 49,1 50,1 51,0 –1,9

Bildning och kultur 48,7 51,1 49,6 49,3 48,0 1,6

Samhällsbyggnad 48,7 49,8 49,0 49,6 47,5 1,5

Social omsorg 47,7 51,3 47,9 47,8 46,9 1,0

utveckling och service 49,5 52,2 50,7 50,4 49,0 1,7

Totalt 2012 48,4 50,7 48,7 48,8 47,8 0,9

Totalt 2011 48,6 50,4 48,8    

Totalt 2010 47,7 48,3 47,8    

Totalt 2009 47,6 48,4 47,7    

Totalt 2008 47,2 47,8 47,3      

 Bolag 2012 2011 2010 förändr
K m tot tot tot 2010–2012

Finet 37,2 37,0 37,1 39,5 40,0 –2,9

FTV 48,7 49,8 49,5 49,7 49,0 0,5

Vallonbygden 46,2 54,7 53,0 51,1 49,8 3,2

faktisk pension + prognos

sektor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barn och ungdom 8 22 12  

Bildning och kultur 12 13 3  

Samhällsbyggnad 12 3 12  

Social omsorg 12 10 11  

utveckling och service 2 2 1          

totalt 46 50 39 53 84 81 69 66
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mertid
sektor mertid 1 mertid 2 mertid 2 Årsarbetare
  timmar timmar kr inkl Po

Barn och ungdom 4 643 3 725 828 827 4,31

Bildning och kultur 201 373 92 264 0,30

Samhällsbyggnad 392 2 385 481 919 1,43

Social omsorg 4 540 9 320 1 885 399 7,14

utveckling och service   1 309 0,00

totalt 2012 9 777 15 804 3 288 718 13,17

övertid
sektor övertid 1 övertid 2 övertid 2 Årsarbetare
  timmar timmar kr inkl Po

Barn och ungdom 1 848 1 426 615 480 1,69

Bildning och kultur 699 208 101 781 0,47

Samhällsbyggnad 581 1 657 749 292 1,15

Social omsorg 1 604 6 796 2 817 568 4,33

utveckling och service 67 141 61 834 0,11

totalt 2012 4 799 10 229 4 345 955 7,74

timanställningar 
sektor timmar Årsarbetare lön
      kr inkl 

personal-
 kostnader

Barn och ungdom 78 626 40,49 11 474 322

Bildning och kultur 6 237 3,21 1 060 473

Samhällsbyggnad 26 322 13,55 3 943 630

Social omsorg 211 000 108,65 30 823 211

utveckling och service 2 302 1,19 396 520

totalt 2012 324 488 167,09 47 698 157

total mertid, övertid och timanställningar
  mertid övertid timanställda totalt
  timmar Årsarbetare timmar Årsarbetare timmar Årsarbetare timmar Årsarbetare

Totalt 2012 25 581 13,17 25 581 7,74 25 581 167,09 25 581 188,00

Totalt 2011 26 514 13,65 26 514 7,41 26 514 151,66 26 514 172,72

Totalt 2010 20 206 10,40 20 206 4,62 20 206 130,61 20 206 145,63
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lönestatistik
Befattningar 10:e percentilen medianen 90:e percentilen spridning

 
K m K m K m  %

Chefer 33 022 25 804 37 900 41 778 47 094 57 190 55

Handläggararbete 26 225 25 979 32 063 33 900 42 593 44 275 41

Administratörsarbete 20 660 20 194 23 714 29 758 27 300 32 146 37

               

Sjuksköterska 24 413 34 332 26 801 35 000 31 240 35 706 32

undersköterska/skötare 20 248 19 993 22 466 21 857 23 250 22 822 14

Vårdbiträde/vårdare 18 115 17 418 21 501 22 766 23 086 24 452 29

Personlig assistent 17 315 -  20 932 -  22 793 -  24

Rehab/förebygg 26 227 -  27 005 -  28 370 -  8

Socialsekreterare 24 800 30 000 25 930 30 018 30 035 30 035 17

Övrig social/kurativ 21 385 21 058 24 073 25 417 27 399 27 634 24

               

Grundskollärare 23 610 24 683 26 529 27 329 30 826 31 508 25

Gymnasielärare 24 679 24 203 30 169 28 556 33 487 31 506 28

Förskollärare 22 511 23 727 24 513 24 115 26 650 24 910 16

Fritidspedagog 22 781 24 159 24 451 24 390 25 705 27 255 16

Övrigt lärararbete 24 508 23 000 28 450 25 224 32 171 31 213 29

Barnskötare 20 192 22 688 22 171 22 688 23 330 22 688 13

Dagbarnvårdare 19 798 -  21 118 - 22 803 -  13

Elevassistent 19 440 19 420 22 447 23 186 24 866 25 303 23

Övrig skola/förskola 17 638 30 227 26 068 31 094 31 207 31 960 45

               

Bibliotekarie/ass 22 032 -  25 650 -  28 046 -  21

Fritidsledare 22 375 20 643 23 097 21 880 24 184 24 360 15

Övrig fritid/kultur 22 925 24 392 26 132 26 362 28 727 27 686 20

               

Teknisk personal 28 000 28 000 30 425 30 250 34 000 40 850 31

Hantverkarbete 18 128 17 936 19 233 21 225 21 938 22 697 21

Räddningstjänstarbete 21 743 22 772 22 443 23 918 22 743 30 618 29

Köks-/måltidsarbete 19 623 -  21 083 - 23 767 -  17

Städ/tvätt/renhållning 19 115 -  21 048 -  23 483 -  19

förändring antal heltid i förhållande till antalet anställda
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Finspång är den attraktiva kommunen 
i en spännande region, där vi skapar 

utveckling och livskvalité genom 
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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