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Ordförande: Ulrika Jeansson
Sekreterare: Maria Forneman
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justering
1.

Fastställande av föredragningslistans innehåll
Beslutsärenden

2.

Rapportering investeringar årsbokslutet 2020-12- 4
31

3.

Förlängt stöd till lokala näringslivet p.g.a.
coronapandemi

26

4.

Årsredovisning 2020 Finspångs kommun

28

5.

Feriearbeten inom Finspångs kommunkoncern

56

6.

Ansökan ur digitaliseringspotten - samordning
eller anskaffning av IT-system vid bygg- och
miljöenheten

58

7.

Slutredovisning Lekplats Bruksparken

60

8.

Slutredovisning Butbro gång- och cykelväg

62

9.

Fördelning av miljöutvecklingspott 2021

65

10.

Utvecklingsmedel för digitalisering digitaliseringsmedel för automatiserad vridbar
vårdsäng

68
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11.

Ansökan medel ur digitaliseringspott till
läkemedelsrobot

70

12.

Svar på motion Integration gör samhället mer
hållbart, uppdrag till demokratiberedningen

72

13.

Yttrande avseende Regional utvecklingsstrategi 2040

75
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169
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*Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse
2019 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja

188

20.

*Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi
i balans - remiss

212

21.

Uppföljning enligt kommunstyrelsens
214
internkontrollplan 2020 sektor vård och omsorg perioden juli-december
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*Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om
mig"-enkät 2020

220

23.

*Överenskommelse Hållbar integration i
Östergötland

248

24.

Planbesked för fastigheten Rejmyre 2:131

256

25.

Planstart och planuppdrag för detaljplan för
Kolstad 2:91

260
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Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte
26.

Begränsad uppföljning delårsrapport 2021

263

27.

Ansökan utvecklings- och omställningspotten
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264
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267
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305

30.
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vatten och avlopp - Prästköp

308

31.
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strålskyddslagens områden

316

32.

Avtal gällande förändring av väghållaransvar
och väghållningsområde för del av väg 1186 i
Kolstad

349

33.

Förfrågan om verksamhetsbidrag till Rejmyre
Art Lab

356

34.

Informationsärenden
a) Uppdatering Coronapandemin, Finspångs
kommun
b) Trygghetsundersökning 2020
c) TRV - arbetet med förbifarten

35.

Att anmälda delegationsbeslut läggs till
handlingarna

36.

Delgivningar
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Kommunstyrelsen

Rapportering investeringar årsbokslutet 2020-12-31
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat
slutdatum.
Kommunens sektorer följer löpande upp sina investeringsprojekt under året.
Bland annat görs ekonomiska prognoser i beslutsstödsystemet insight och
statusrapportering med kommentarer redovisas i stratsys. Förvaltningen
överlämnar utifrån detta en rapportering av kommunens investeringar vid
årsbokslutet 2020-12-31.
Investeringsbudgeten uppgick totalt till 260 mnkr vid bokslutet. Av dessa medel
var 65 mnkr beslutade för år 2020 i enligt med strategisk plan medan 42 mnkr
avsåg beslut utöver plan. Flera projekt löper under flera år, 152 mnkr avsåg
projekt överförda från föregående års investeringsbudget.
Under året beslutade kommunfullmäktige om investeringar utöver plan.
Kommunen förvärvade Hällestadgården från bostadsbolaget Vallonbygden i
syfte att utöka antal boendeplatser. Under våren beslutade kommunfullmäktige
att anslå 4,4 mnkr för iordningställande av lokaler i kommunhuset för att skapa
förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning. Transportenheten
medgavs även investeringsanslag utöver ram för inköp av fordon i syfte att sänka
driftkostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet.
Vid bokslutet uppgick upparbetade investeringsutgifter för 2020 till 127 mkr.
Endast ett fåtal projekt hann att slutföras och avslutats, däribland inköp av fordon
till transportenheten samt ny webbplats där det sistnämnda projektet visar 1 mnkr
i lägre kostnad än beräknat. Sektor samhällsbyggnad ansvarar för flera stora
infrastrukturprojekt som delvis medfinansieras av Trafikverket. Vid bokslutet
avslutades te x projekt Butbro gång- och cykelbro där kommunens bruttokostnad
blev 2,5 mnkr och bidrag erhölls med 1,2 mnkr. Coronapandemin har krävt
mycket resurser både från chefer och andra nyckelpersoner vilket i många fall
har försenat planerna för flera investeringar, flera stora projekt beräknas fortsätta
även nästa år.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Pågående investeringar som ännu inte hade färdigställts uppgick till budgeterade
182 mkr, där prognosen för dessa totalt sett inte visade någon avvikelse. De
flesta investeringsanslag återfinns inom sektor samhällsbyggnad som bland annat
ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och exploatering. För år 2020
avsattes 13,5 mnkr till reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom anslaget
fastighetsinvesteringar men flera projekt hann inte färdigställas under året. Inom
anslag för exploatering fanns även ackumulerade medel för kommande
exploateringar till förfogande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna rapportering investeringar årsbokslutet 2020-12-31

5

EKONOMISK REDOVISNING INVESTERINGAR ÅRSBOKSLUTET 2020-12-31
INVESTERINGAR PER ANSLAGSOMRÅDE - PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE

Investeringsanslag
(belopp i tkr)

Ombudget
från 2019

Invbudget
Total Ingående
2020 budget
utfall

Utfall år
2020

Totalt
utfall

Kvar
Avv
Inv.proj
mot
av
prognos tot
budget
budget

Exploatering för boende och näringsliv

35 900

3 100

39 000

-2 874

3 223

349

38 651

37 170

1 830

Fastighetsinvesteringar
Infrastruktur
Klimat- och miljöanpassning
Offentliga miljöer
Samhällsskydd
Verksamhetens investeringar

47 764
27 124
3 990
25 342
1 500
10 748

28 500
13 900
2 000
8 000
0
9 500

76 264
41 024
5 990
33 342
1 500
20 248

7 714
17 545
820
7 463
0
3 796

15 146
15 887
884
7 596
153
8 679

22 860
33 431
1 704
15 059
153
12 475

53 404
7 593
4 286
18 283
1 347
7 773

77 972
46 253
5 577
32 855
1 500
19 209

-1 708
-5 229
413
487
0
1 039

42 542 42 542
36 100 36 100
4 400
4 400
2 042
2 042
107 542 259 910

101
0
0
0
34 564

41 100 41 201
1 341
34 247 34 247
1 853
3 290
3 290
1 110
2 016
2 016
26
92 667 127 232 132 678

40 663
34 247
4 400
2 016
261 200

1 879
1 853
0
26
-1 290

Beslut över plan
varav förvärv Hällestadgården
varav ombyggnad kommunhuset
varav köp fordon transportenheten
Totalt:

0
0
0
0
152 368

EKONOMISK RAPPORTERING PÅGÅENDE INVESTERINGAR ÅRSBOKSLUT 2020-12-31
Projekt (tkr)

Ombudget
från 2019

Total Ingående
Invbudget
2020 budget
utfall

Utfall år
2020

Totalt
utfall

Kvar
Avv
Inv.proj
mot
av prognos tot
budget
budget

LEDNINGSSTABEN:
1853 Omklädningsrum Grosvad
Fastighetsinvesteringar
9299 Möbler ombyggnation
kommunhus
Över plan
9317 Elcyklar LS -20
Klimat och miljöanpassning
9158 Servicehus Grosvad camping 19
9294 Frisbeegolfbana Arena Grosvad

5 000
5 000
0

0
0
600

5 000
5 000
600

4 084
4 084
0

315
315
97

4 399
4 399
97

601
601
503

5 000
5 000
600

0
0
0

0
0
0
3 000
0

600
35
35
0
270

600
35
35
3 000
270

0
0
0
0
0

97
41
41
11
127

97
41
41
11
127

503
-6
-6
2 989
143

600
41
41
3 000
270

0
-6
-6
0
0

Offentliga miljöer
1717 Sektorsgem invest.medel
1921 Dränering A-plan Grosvad
1977 E-handelsprojekt
9075 Digitalisering av föreningsbidrag

3 000
139
182
265
250

270
170
0
0
0

3 270
309
182
265
250

0
0
0
0
0

138
0
0
0
78

138
0
0
0
78

3 132
309
182
265
172

3 270
309
182
265
250

0
0
0
0
0

9076 Ny version av Public 360
9079 Nya stratsyslicenser 2019
9132 Sektorsgem IT-investeringar

110
65
581

0
0
69

110
65
650

0
0
0

16
0
0

16
0
0

94
65
650

110
65
650

0
0
0

9201 Högtalarsystem sessionssalen
9247 Storbildsutrustning arbetsrum
9248 Stratsys licenser 2020
9249 Möbler lokalflytt
1633 Wärna Go 2020
överförmyndaren
9250 System för e-tjänstekort
Verksamhetens investeringar

457
0
0
0
0

0
200
80
200
143

457
200
80
200
143

0
0
0
0
0

0
0
0
159
0

0
0
0
159
0

457
200
80
41
143

457
400
80
200
143

0
-200
0
0
0

0
2 049

200
1 062

200
3 111

0
0

0
253

0
253

200
2 858

200
3 311

0
-200

10 049

1 967

12 016

4 084

842

4 926

7 089

12 222

-206

SEKTOR SOCIAL OMSORG:
9322 Miljöpott 2020 elcyklar SO DV
Klimat och miljöanpassning
9252 Ny modul Procapita IFO
Verksamhetens investeringar

0
0
0
0

70
70
494
494

70
70
494
494

0
0
0
0

70
70
456
456

70
70
456
456

0
0
38
38

70
70
494
494

0
0
0
0

Sektor social omsorg totalt

0

564

564

0

526

526

38

564

0

Ledningsstaben totalt
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Projekt (tkr)

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD:
1273 Industriområde Hå 1:1 Rv 51
1487 Lärkvägen
1700 Exploatering boende o näringsl.
till förfogande
9093 Fastighetr. del Hårstorp 1:1
9153 Korsning Gronvägen/Norralundsv

Ombudget
från 2019

Total Ingående
Invbudget
2020 budget
utfall

Utfall år
2020

Totalt
utfall

Kvar
Avv
Inv.proj
mot
av prognos tot
budget
budget

-1 100
4 000
30 000

0
0
910

-1 100
4 000
30 910

-3 395
2 035
0

0
191
0

-3 395
2 226
0

2 295
1 774
30 910

-1 100
2 300
30 910

0
1 700
0

0
3 000

0
0

0
3 000

-1 512
157

372
503

-1 140
660

1 140
2 340

0
3 000

0
0

9217 Fsg Hårstorp 1:1 FTV
9330 Köp Lotorp 3:26
9335 Exp Grosvad 1:3
Exploat. boende och näringsliv

0
0
0
35 900

0
2 190
0
3 100

0
2 190
0
39 000

-160
0
0
-2 874

0
2 137
19
3 223

-160
2 137
19
349

160
53
-19
38 651

-130
2 190
0
37 170

130
0
0
1 830

Fastighet reinvesteringar
1595 Ekedal 2:1
1705 Fastighetsinvesteringar
1904 Miljöåtgärder kommunh. recepti
1994 Ingelsta 2:1 fsg
9105 Viggestorp renov. Kungsörnen
9151 Nyhemsskolan Särskolan
9152 Stationshuset 2019
9211 LSS-boende Sundsvägen
9221 Utbyggnad Hällestagården
9222 Ombyggnation kök Grosvad
9296 Köp byggnad Översätter
Fastighetsinv. inom fast.potten

2 577
250
25 080
1 000
0
3 500
6 800
1 500
0
0
0
0
38 130

6 800
0
15 000
800
0
0
0
0
0
0
0
0
15 800

9 377
250
40 080
1 800
0
3 500
6 800
1 500
0
0
0
0
53 930

132
297
0
32
620
190
184
0
37
389
217
0
1 967

2 093
0
0
1 492
-660
3 391
-184
1 006
-37
2 987
0
500
8 493

2 225
297
0
1 524
-40
3 580
0
1 006
0
3 376
217
500
10 460

7 152
-47
40 080
276
40
-80
6 800
494
0
-3 376
-217
-500
43 470

9 799
297
40 080
1 800
0
3 580
6 800
1 500
0
0
217
500
54 774

-422
-47
0
0
0
-80
0
0
0
0
-217
-500
-844

Fastighet underhåll

975

5 000

5 975

290

3 418

3 708

2 267

5 951

24

Fastighet verksamh.anpassningar
9149 Ny förskola Lotorp
9295 Ombyggn kommunhus 2020
Över plan
1523 Gatunät Sjöviksområdet
1704 Infrastruktur till förfogande
1711 Trygghet GC-väg mot Nyhem
1713 Busshållplats Willys
1714 Strandpromenad Eng.parken
1866 Cykelfrämjande insatser
1870 Passage rv51 Vibergarondellen
1989 Personalparkering Högby 1:2
9083 GC-väg Kolstad
9126 GC-väg Sjövik
9127 GC-väg Norrmalm
9226 Infrastr. för fastighetsinv.19
9227 Pendlarparkering Mellangrind
9233 Trafiksäkerhetsåtgärder 2020
9234 Reinvestering broar 2020
9328 Gång och cykelvägar -2019
9329 Kollektivtrafikåtgärder -2019
Infrastruktur
1628 Ölstadsjön
1913 Publika laddn.stationer elbilar
9063 Klimat- & miljöanp. till förf.
9154 Solceller kommunala fastigheter
9156 Miljöutvecklingspott 2019
9215 Glasbruket värmekulvert
9271 Cykelgarage
9277 Miljöpott 2020
9323 Miljöutv pott Hårstorp Led-arm
Klimat och miljöanpassning
1702 Offentliga miljöer till förf.
9235 Upprustning bef lekplats 2020

1 082
0
0
0
750
1 825
250
200
275
3 000
1 000
0
1 500
1 750
3 000
0
0
0
0
0
0
13 550
700
170
1 000
700
300
420
0
0
0
3 290
11 150
0

900
0
3 800
3 800
0
2 950
0
0
0
0
0
6 900
0
0
0
0
0
500
750
540
784
12 424
0
0
500
1 000
-225
0
50
12
40
1 377
-10 206
500

1 982
0
3 800
3 800
750
4 775
250
200
275
3 000
1 000
6 900
1 500
1 750
3 000
0
0
500
750
540
784
25 974
700
170
1 500
1 700
75
420
50
12
40
4 667
944
500

1 177
101
0
101
124
0
143
0
25
298
79
379
3 540
0
62
36
81
0
0
0
0
4 766
161
164
0
0
0
0
0
0
0
325
0
0

891
1 547
3 194
4 740
0
0
53
0
0
502
788
4 906
-1 518
1 926
130
-34
123
611
0
149
728
8 365
0
0
0
0
0
359
55
0
0
414
0
61

2 068
1 647
3 194
4 841
124
0
196
0
25
800
867
5 285
2 022
1 926
193
3
204
611
0
149
728
13 131
161
164
0
0
0
359
55
0
0
740
0
61

-86
-1 647
606
-1 041
626
4 775
54
200
250
2 200
133
1 615
-522
-176
2 807
-3
-204
-111
750
391
56
12 843
539
6
1 500
1 700
75
61
-5
12
40
3 927
944
439

2 448
0
3 800
3 800
750
4 775
250
200
250
3 000
500
6 900
1 800
1 750
3 000
0
204
500
750
540
784
25 953
700
164
1 500
1 700
75
360
55
12
40
4 606
944
500

-466
0
0
0
0
0
0
0
25
0
500
0
-300
0
0
0
-204
0
0
0
0
21
0
6
0
0
0
60
-5
0
0
61
0
0

9240 Lekplatser 2019
9297 Centrumutv Bergslagsv. etapp 1
9298 Centrumutv Bergslagsv
projektering
Offentliga miljöer
1703 Samhällsskydd till förf.
9159 IVPA - fordon
Samhällsskydd
9242 Smartboard BoM 2020
9243 Kökutrustning måltid 2020
9244 Nytt kostdata system 2020
9245 Utrustning lokalvård
Verksamhetens investeringar

0
0
0

149
14 600
1 050

149
14 600
1 050

0
0
0

115
1 721
683

115
1 721
683

34
12 879
367

149
14 600
1 050

0
0
0

11 150
500
1 000
1 500
0
0
0
0
0

6 093
0
0
0
100
1 170
941
9
2 220

17 243
500
1 000
1 500
100
1 170
941
9
2 220

0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 580
0
153
153
0
0
0
0
0

2 580
0
153
153
0
0
0
0
0

14 663
500
847
1 347
100
1 170
941
9
2 220

17 243
500
1 000
1 500
100
1 170
941
9
2 220

0
0
0
0
0
0
0
0
0

57 514 165 668

5 883

34 371

40 254 125 414

165 464

204

Sektor Samhällsbyggnad totalt

108 154

7

Projekt (tkr)

Ombudget
från 2019

Total Ingående
Invbudget
2020 budget
utfall

Utfall år
2020

Totalt
utfall

Kvar
Avv
Inv.proj
mot
av prognos tot
budget
budget

SEKTOR UTBILDNING:
9318 Laddstolpe K-hus -20
Klimat och miljöanpassning
9282 Klassrum SU Ro H-20
9301 Inv Grosvad sk -20
9303 Inventarier sektor utb -20
9321 Inv R o R fysisk läromiljö-20
Verksamhetens investeringar

0
0
0
0
0
0
0

15
15
450
500
537
200
1 687

15
15
450
500
537
200
1 687

0
0
0
0
0
0
0

14
14
366
394
620
141
1 522

14
14
366
394
620
141
1 522

1
1
84
106
-83
59
165

14
14
450
500
537
200
1 687

1
1
0
0
0
0
0

Sektor utbildning totalt

0

1 702

1 702

0

1 535

1 535

167

1 701

1

0
0
375
1 000
0
1 375

95
95
0
0
80
80

95
95
375
1 000
80
1 455

0
0
0
132
0
132

89
89
0
51
20
71

89
89
0
183
20
203

6
6
375
817
60
1 252

95
95
375
1 000
80
1 455

0
0
0
0
0
0

175
1 550
61 922 181 500

132
10 099

160
37 434

292
1 258
47 533 133 966

1 550
181 501

0
-1

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG:
9302 Investering miljöutv.pott VO
Klimat och miljöanpassning
9059 Digitala nyckelskåp VoO
9185 IT-investeringar VO
9256 Avskärmning/skiljeväggar
Verksamhetens investeringar
Sektor vård och omsorg totalt
PÅGÅENDE INVESTERINGAR
TOTALT:

1 375
119 578

8

Rapportering
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årsbokslutet
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1 Alla investeringar
1.1 Ledningsstab
Område

Investering
Åtgärder bandybana Grosvad (pr
9238)

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Renoveringen är i princip klar och tidsplanen ser ut att hålla. Slutredovisning till KS
återstår.
Wifi-utbyggnad Arena Grosvad (pr
9229)

100%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Finet har slutfört arbetet med indragningen av bredbandet. Arbetet försenades under
Coronapandemin men är nu slutfört.
Offentliga miljöer

Löparbanor ny beläggning samt
ommålning
Ny råvattenledning för konstsnö (pr
9157)

0%

2020-01-31

2021-12-31

100%

2019-05-14

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Projektet är slutfört. En ny pump sitter på plats och ersatt den gamla. Pumpen genererar
vatten från sjön Gron som ombesörjer Mållevallen, ytan för boulebanor och skateparken
med bevattningsmöjligheter. Pumpen möjliggör också att fritidsanläggningen på
Grosvad kan bevattnas med bättre effekt, dvs att fler planer kan vattnas samtidigt då
förutsättningarna med tillströmningen av vatten till pumphuset medger det.
Servicehus Grosvads Camping (pr
9158)

0%

2019-05-14

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Arbetet står still i väntan på ny detaljplan som krävs för bygglov av byggnaden
planändring på campingen för att kunna utveckla området, vilket är på gång. Marken är
just nu prickmarkerad vilket gör att inga byggnader kan uppföras på området. På grund
av denna förändring behövs mer tid för att skapa servicehuset.
Frisbeegolfsbana Arena Grosvad
(9294)

85%

2020-05-01

2021-03-31

Kommentar
Arbetet pågår. Alla förändringar av bandragningar är gjorda och skyltar är den stora
sista åtgärden. När skyltarna är gjort återstår endast anlägga skyltarna samt köp av
bänkbord och soptunna som med fördel görs tidig vår.

Fastigheter

Asfaltering ytor Arena Grosvad (pr
9279)

100%

2020-01-01

2020-12-31

Belysning parkering Arena Grosvad
(pr 9278)

100%

2020-01-01

2020-12-31

Omklädningsrum Arena Grosvad (pr
1853)

89%

2016-10-07

2021-06-30

Kommentar
Ledningsstab
Del av projektet är klart med omklädningsrum och handikapptoalett utanför
läktarbyggnaden och cafeterian. Det sista arbetet återstår med ytskikt för de två
befintliga omklädningsrum i läktarbyggnaden där arbetet med att påbörja projekteringen
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

16%

2020-06-12

2021-02-28

för att slutföra projektet är försenat.
Fastigheter

Möbler ombyggnation kommunhuset
(pr 9299)

Kommentar
Ledningsstab
Ombyggnationen i kommunhuset är försenad. Arbetet förväntas vara klart vecka 6 2021
varefter möbelleverans och inflyttning kan ske.
E-handel (pr 1977)

16%

2016-10-07

2022-03-31

Kommentar
Ledningsstab
En ny rapport är framtagen om inköpsorganisation och e-handel (marknadsplatsen). Ehandel innebär ett förändrat arbetssätt och innebär i stora delar en
verksamhetsutveckling. E-handel kräver en tydlig inköpsorganisation och beslut om
detta har tagits på KLG. En projektplan för implementering kommer att tas fram som
nästa steg och därefter så kommer investeringar genomföras.
Ny webbplats (pr 9078)

100%

2018-02-01

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Externwebben lanserades enligt plan i februari 2019 och intranätet enligt plan i
september 2019. Under första kvartalet av 2020 utvärderades och justerade
kommunikationsavdelningen det sista arbetet inom projektet. Slutrapport till både
kommunstyrelse samt kommunledning är genomfört.
Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)

Verksamhetens
investeringar

23%

2016-12-01

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Projektet med "röntgen"/filmning av dräneringsrören har en för stor risk utifrån
kostnadsmassan att bedömningen är att avbryta projektet. Vid kommande behov av att
byta underlaget på Grosvads IPs löparbanor kan en bättre analys göras för att förbättra
markförhållandena i den "kurva" som dräneringen eventuellt kan behöva göras.
Kundreskontraportalen (pr 1569)

100%

2017-06-01

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Arbetet med införande av kundreskontraportal försenades under 2018 då det saknades
serverkapacitet. Med en temporär lösning har arbetet gått vidare och under sommaren
2019 har en ny lokal server installerats och den temporära lösningen har kunnat
avslutas. Under hösten 2020 har arbetet fortsatt med att införa kundreskontraportalen.
Målet var att steg 1 var infört i mitten av december 2020. Förarbete och de delar som
avser investeringar är genomfört. Leverantörer arbetar vidare med sina interna
processer för att driftsättning ska ske våren 2021. Införandet kommer att effektivisera
kundfaktureringen och kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska
fakturor till företag och offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas
ge kostnadsbesparingar.
Nytt röstnings- och högtalarsystem
Sessionssalen (pr 9201)

40%

2018-02-09

2021-06-30

Kommentar
Ledningsstab
Referensgrupp med berörda representanter från kansli, - kommunikations- och ITavdelningen har stämt av önskad funktionalitet i förhållande till investeringsmedel.
Projektet är delavslutat under 2020.
Fas 1 - Teknik
Byte av projektor inklusive bildväxel. Handmikrofon, headset och komplett
ljudanläggning.
Fas 2 - Systemimplementation
Introduktion av mötessystem med full support för agenda och mötesdokumentation,
samt närvarokontroll och votering.
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Område

Investering
Digitalisering av föreningsregister (pr
9075)

% klar

Startdatum

Slutdatum

88%

2018-06-05

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Föreningsregistret har jobbats med under hösten. Projektet är i sin slutfas. Registret har
börjas i dec-20 och kan användas för bidragsansökningar under året 2021.

Verksamhetens
investeringar

Ny uppdaterad version av Public 360
(pr 9076)

20%

2018-06-05

2020-06-30

Nya stratsyslicenser (pr 9079)

89%

2018-06-05

2021-12-31

Sektorsgem investeringsmedel till
förfogande (pr 1717)

99%

2019-01-01

2020-12-31

Sektorsgemensamma ITinvesteringar till förfogande (pr 9132)

92%

2019-01-01

2020-12-31

Asfaltering Arena Grosvad (pr 9173)

100%

2019-05-16

2020-02-29

Inventarier biblioteket (pr 9195)

100%

2019-07-01

2020-06-30

Storbildsutrustning arbetsrum (pr
9247)

0%

2020-03-26

2020-12-31

Stratsyslicenser 2020 (pr 9248)

0%

2020-03-26

2021-12-31

83%

2020-03-26

2021-03-31

Möbler lokalflytt (pr 9249)

Kommentar
Större delen av inköpen har gjorts men ombyggnationen i kommunhuset är försenad.
Arbetet förväntas vara klart vecka 6 2021 varefter möbelleverans och inflyttning kan ske.
System för e-tjänstekort (pr 9250)

0%

2020-03-26

2020-12-31

Wärna Go 2020 - överförmyndarens
verksamhet (pr 1633)

0%

2020-08-01

2021-06-30

Kommentar
Uppstart av projektet beräknas ske under hösten för att sedan slutföras våren 2021.
Klimat och miljö

Ledlampor i eljusspåret år 2019 (pr
9155)

100%

2019-05-14

2020-12-31

Kommentar
Ledningsstab
Arbetet är nu klart. Rejmyre och Ljusfallshammar har ledlampor som ger önskvärd effekt
i hela spåren. En slutredovisning i KS har genomförts.
Elcyklar Ls-2020 (pr 9317)

100%

2020-09-03

2020-12-31

Kommentar
Kommungemensamma elcyklar är finns i kommunhusets reception för bokning och
upphämtning av nyckel, batteri och hjälm. En plan för att ersätta stulna cyklar finns för
kommande år framåt.
Ledlampor el-ljusspår 2020 (pr 9276)

0%

2020-01-01

2021-06-30

% klar

Startdatum

Slutdatum

95%

2011-11-23

2021-05-31

1.2 Samhällsbyggnad
Område

Investering

Exploatering

Lärkvägen (pr 1487)

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Beläggningsarbeten har genomförts sommaren 2020 (i samband med att planerade
fjärrvärmearbeten slutförs) vilket utgjorde den sista delen i exploateringsprojektet.
Slutredovisning återstår.
Industriområde Hårstorp (pr 1273)
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90%

2007-02-28

2021-12-31
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta
tomter till försäljning, återstår en tomt att försälja.
Sundsvägen exploatering

0%

2017-05-24

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Exploatering ej påbörjad. Detaljplan bedöms kunna antas under vintern 2020/2021
Dalsberg exploatering

Exploatering

9%

2017-05-24

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Exploatering ej påbörjad. Detaljplanen har antagits under år 2020 men har överklagats.
Byggstart förväntas tidigast kunna ske under 2021.
Exploatering för boende och
näringsliv - Till förfogande (pr 1700)

50%

2018-02-12

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Detta är en regleringspost för nya exploateringsprojekt efter beslut av KS. Detta
"projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i samtliga pågående
exploateringar. Projektet avslutas när samtliga projekt som varit kopplat till detta
avslutats samt slutredovisats men redovisas inte på annat sätt i denna miljö.
Fastighetsreglering del av Hå 1:1
försäljning mark Vallonb. (pr 9093)

100%

2018-01-01

2020-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Köpeavtal har tecknats med Vallonbygden och ansökan om fastighetsreglering har
skickats in till Lantmäteriet och projektet är slutfört.
Korsning
Gronvägen/Norralundsvägen (pr
9153)

100%

2019-04-16

2020-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Ombyggnad färdigställdes under hösten 2020. Framtagande av slutredovisning pågår.
Försäljn. Hårstorp 1:1 FTV (pr 9217)

99%

2020-06-01

2021-06-30

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Försäljning har beslutats och genomförts men fastighetsreglering är inte ännu klar.
Klimat och miljö

Ölstadsjön (pr 1628)

40%

2014-01-01

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda. Diskussioner förs
med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i reservatet så att alla
kan ägas av kommunen. Överenskommelse har träffats med samtliga delägare och
lantmäteriet har utfört en fastighetsreglering. Besked inväntas på den ansökan om
vattenverksamhet som handläggs av mark- och miljödomstolen.
Publika laddningsstationer elbilar (pr
1913)

80%

2016-01-01

2020-06-30

Klimat- och miljöanpassning - Till
förfogande (pr 9063)

50%

2018-02-12

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Detta är en regleringspost för oförutsedda eller ofördelade investeringar som uppstår.
Detta "projekt" reglerar även tillkommande och avgående arbeten i pågående
investeringar. Projektet avslutas när samtliga projekt som varit kopplat till detta avslutats
samt slutredovisats. Då alla projekt för 2020 ännu ej avslutats flyttas dessa medel med
till 2021.
Solceller kommunala fastigheter (pr
9154)

5%

2018-01-01

2021-02-28

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Samlingsprojekt kommunala fastigheter, Samordning med hållbarhetsstrateg kvarstår.
Arbetet med en plan har avstannat under tertial 2 pga resursbrist med anledning av
arbetat med corona. Installation av solceller har prövats i samband med planering av ny
förskola i Lotorp.
Elcyklar ur miljöpotten 2019 (pr 9319)

Klimat och miljö

100%

2020-09-03

2020-12-31

Glasbruket Värmekulvert (pr 9215)

99%

2019-09-01

2020-06-30

Miljöutvecklingspott 2019 (pr 9156)

100%

2019-05-14

2020-12-31

Kommentar
Återstående projekt som beviljades medel från 2019-års miljöpott har genomförts under
tertial 3, cykelförrådet färdigställdes och elcyklar och ellådcyklar köptes in. Statliga
medel har även sökts för 50 % av kostnader för elladdstolpen vilket innebär att en del av
medel finns kvar i miljöpotten och överförs till 2021.
Ångtvättar ur miljöpott 2020 (pr 9320)

100%

2020-09-03

2020-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Två st ångtvättar är inköpta från miljöpotten. Dessa är i bruk och används i det dagliga
med bra resultat. Städning med ånga och mikrofiber innebär 100% kemikaliefri
rengöring, dvs det blir inga rester av kemikalier som påverkar våra kunder eller
vattenkvalitén.
Lekplatser (pr 1564/pr 9240)

75%

2016-10-07

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket har
genomförts under år 2020.
Skateboardpark (pr 1578)
Offentliga miljöer

99%

2017-05-24

2021-03-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Anläggningen blev färdigställd under våren och beslutshandlingar för slutredovisas till
KS är under framtagande.
Lekplats Bruksparken (pr 9123)

99%

2018-02-09

2021-03-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Genomförande av åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i
Bruksparken har genomförts under våren/sommaren 2020. Beslutshandlingar för
slutredovisning är framtagna för beslut i KS.
Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122)

99%

2019-01-01

2020-11-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Anläggande av lekplats har genomförts våren/sommaren 2020. Återstår att slutredovisa
projektet till KS.
Ny lekplats västra Finspång

30%

2019-01-01

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Utredning har pågått under hösten avseende lämplig plats. Utifrån tillgängliga ytor i
västra Finspång så bedöms utbyggnad av en befintlig lekplats vara att föredra.
Planering av utbyggnad av befintlig lekplats pågår.
Offentliga miljöer - Till förfogande (pr
1702)

50%

2018-02-12

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Detta är en regleringspost för oförutsedda reinvesterings samt större akuta
underhållsinsatser som uppstår. Detta "projekt" reglerar även tillkommande och
avgående arbeten i samtliga investeringar för offentliga miljöer. Projektet avslutas när
samtliga projekt som varit kopplat till detta avslutats samt slutredovisats.
Då alla projekt för 2020 ännu ej avslutats flyttas dessa medel med till 2021.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

99%

2017-05-24

2021-04-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Huvudstudie för föroreningssituationen i Lotorp har genomförts. Återstår omfattande
saneringsåtgärder av området innan en eventuell konstgräsplan kan anläggas. Som
temporär åtgärd har översta ytan av A-planen sanerats och en gräsplan har anlagts för
att temporärt möjliggöra användning av A-planen. Den temporära lösningen förväntas
kunna användas under en 3-års-period i avvaktan på att större saneringsåtgärder ska
kunna komma till stånd. Slutredovisning av projektet återstår.
Offentliga miljöer

Vårdcentrum nya hållplatslägen

0%

2020-04-07

2021-12-01

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Ingen lämplig plats för anläggande har hittats. I överenskommelse med Ötraf ligger
projektet vilande i avvaktan på att Bergslagsvägen övertas av kommunen.
Utökad vårdcentral -infrastruktur

10%

2020-01-01

2021-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Projektering och planering för detta projekt pågår. Upphandling beräknas ske under
våren så att anläggande kan påbörjas till sommaren för genomförande av nödvändiga
ombyggnationer i samband med att vårdcentrum färdigställs i slutet av november år
2020. Planerade åtgärder avser ombyggnation av Bergslagsvägen till gångfartsområde
samt återställning av allmänna gator i anslutning till vårdcentrum som använts för
byggtrafik under byggtiden.
Hundpark Grosvad (pr 9251)

100%

2020-03-31

2020-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Anläggande av hundpark har färdigställts och slutredovisats.
Upprustning befintlig lekplats 2020
(pr 9235)

50%

2020-04-07

2021-06-30

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Arbetet med att byta ut viss lekutrustning har påbörjats och beräknas vara klart till
halvårsskiftet 2021.
Samhällsskydd

IVPA-fordon (pr 9159)

75%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Försenad på grund av Covid-19, bilen förväntas komma första kvartalet 2021.
Basbil räddningstjänsten

Infrastruktur

0%

2020-01-01

2021-12-31

Samhällsskydd - Till förfogande (pr
1703)

60%

2018-02-12

2021-12-31

Asfaltering 2019 (pr 9129)

99%

2019-01-01

2020-11-30
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Planerade beläggningsarbeten för 2019 är utförda. Garantiarbeten har genomförts
under år 2020 och slutredovisning till kommunstyrelsen återstår.
Asfaltering 2020 (pr 9232)

99%

2020-04-07

2021-02-28

Kommentar
Årets beläggningsarbeten har färdigställts men slutredovisning har ej beslutats.
Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)

16%

2012-02-27

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder planeras genomföras för att öka
tryggheten i gatunätet, vid Metallen och Fogdevägen.
Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476)

100%

2016-10-07

2020-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt. Stort
behov finns att knyta samman det befintliga cykelvägnätet och att utöka befintliga
trottoarer till gång- och cykelvägar för få ner fordons hastigheter och att öka tryggheten
för oskyddade trafikanter. Åtgärder i anslutning till skolor prioriteras. Gc-väg
Tingshusvägen har anlagts vilket innebär att elever från Borggård mot Hällestad skola
får en säkrare skolväg. Projektet har avslutats.
Trafiksäkerhetsåtgärder 2020 (pr
9233)

70%

2020-04-07

2021-06-01

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Statlig medfinansiering för anläggande av 2 tillgänglighetsanpassade passager i
området Nyhem har erhållits. Åtgärder har genomförts på Östermalmsvägen och i
Nyhem. Ytterligare åtgärder finns inplanerade under 2021.
GC-väg Butbro (pr 1507)

100%

2013-01-01

2020-12-31

10%

2020-04-07

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är slutfört och har slutredovisats.
Reinvesteringar broar 2020 (pr 9234)

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Underhåll av broar enligt framtagen underhållsplan har inte hunnits färdigställas under
år 2020.
Parkeringsstrategi

0%

2020-04-07

2021-07-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Avvaktar politiskt beslut om taxa och införande av parkeringszoner. Avser införande av
skyltning och lösningar för betalning av parkeringsavgifter.
Anpassning busshållplats
Bävervägen & pendlarparkering (pr
1865)

95%

2016-01-01

2021-02-28

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är slutfört, Underlag för slutredovisning till kommunstyrelsen har tagits fram
men har ej beslutats.
GC-väg Melby medfinansiering

0%

2020-04-07

2021-12-31

Kommentar
Projektet ligger vilande i avvaktan på Trafikverkets interna beslut. Avsiktsförklaring med
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2019-05-28

2020-11-30

Trafikverket är tecknad.
Renovering av Hällestadbron (pr
9176)

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är genomfört och har slutbesiktigats. Återstår slutredovisning av projektet till
kommunstyrelsen.
Cykelfrämjande insatser (pr 1866)

40%

2016-10-07

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar,
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget. Cykelräknare
har under våren 2020 satts upp i anslutning till Bergslagsbron.
Tillgänglighetsanp. av busshållplatser

0%

2020-04-07

2020-12-31

10%

2020-04-07

2021-12-31

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Planering pågår för genomförande 2021.
Infrastruktur

Pendlarparkering Mellangrind (pr
9227)

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Projektering har genomförts av hpl och pendlarparkering men Trv har inte godkänt
utformning. Planering av placering och utformning pågår.
Slottsmuren (pr 1867)
GC-väg Norrmalm- Lillängens
förskola/ Högalid (9127)

100%

2016-01-01

2020-12-31

10%

2020-04-07

2021-12-31

Kommentar
Statlig medfinansiering för gc-väg Norrmalm har erhållits. Planering pågår.
Passage riksväg 51 vid
Vibergarondellen (pr 1870)

100%

2016-01-11

2020-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Kommunal medfinansiering. Projektet blev färdigställt under dec 2020.
Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)
GC-väg Butbro brodel (pr 1565)

100%

2016-01-01

2020-12-31

99%

2016-01-11

2020-11-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är färdigställt. Slutredovisning till kommunstyrelsen återstår.
Mattias Kaggs väg

0%

2017-05-24

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2021
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras.
Trygghet GC-väg under 51:an mot
Nyhem (pr 1711)

50%

2018-01-10

2021-06-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Ytterligare belysningsåtgärder är inplanerade för att öka tryggheten i området.
Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)
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90%

2018-01-10

2021-12-31

9(16)
18

Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Medfinansiering av tillgänglighetsanpassning av hållplatsläge Gronvägen har erhållits.
Byggnationen färdigställdes under hösten 2020. Kvarstår slutredovisning till Trafikverket
(senast dec 2021) samt slutredovisning till KS
Busshållsplats Willys (pr 1713)

10%

2018-01-10

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Tillgängliga medel i projektet har inte räckt till
föreslagen åtgärd. Projektet skulle kunna genomföras genom omfördelning av befintliga
investeringsmedel. Enligt önskemål från Östgötatrafiken avvaktas med projektet tills
utredning om kollektivtrafikstråk har genomförts.
Strandpromenad Engelska parken (pr
1714)
Infrastruktur

30%

2018-01-10

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Vissa upprustningsåtgärder har genomförts av gångväg och utmed vatten. Utredning
pågår för genomförande av åtgärder på både Siemens del av Engelska parken och
kommunens angränsande mark. Möten är inbokade med Siemens för att diskutera
gränsdragning, skötsel och gemensam upprustning av området.
Asfaltering 2018 (pr 9082)

100%

2018-02-09

2020-01-31

GC-väg Bildningen (pr 1632)

100%

2018-02-09

2020-11-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är färdigställt och gång- och cykelväg har anlagts och slutredovisning av
projektet har skett till kommunstyrelsen.
Trafiksäkerhet Sundsvägen

0%

2018-02-09

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft.
GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083)

90%

2018-05-21

2021-03-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
GC-väg Kolstad har anlagts och projektet är i slutskedet. Slutredovisning är inlämnad till
Trafikverket under december, slutredovisning till kommunstyrelsen återstår.
GC-väg till framsidan av
Storängsskolan (pr 9128)

100%

2019-01-01

2020-10-01

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Anläggande av Gc-väg till framsidan av Storängsskolan har färdigställts och
slutredovisats till kommunstyrelsen.
Infrastruktur för
fastighetsinvesteringar i centrum

0%

2019-01-01

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är inplanerat under år 2020 - 2021 och har ännu inte startats upp.
Infrastruktur - Till förfogande (pr
1704)

0%

2018-02-12

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Avsedd som riskreserv tills samtliga projekt färdigställts samt slutrapporterats. Då alla
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

2013-10-23

2021-04-30

projekt ännu ej avslutats flyttas dessa medel med till 2021.
Personalparkering Högby 1:2 (pr
1989)

Infrastruktur

99%

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Anläggande av parkeringen färdigställdes under oktober 2020. Slutredovisning till KS
återstår.
GC-väg till skolor

80%

2019-01-01

2021-04-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och
kommer att redovisas till KS innan åtgärder till KS föreslås.
GC-väg Sjövik (pr 9126)

0%

2019-04-16

2021-04-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Ansökan om statlig medfinansiering har erhållits och anläggningsarbeten beräknas
påbörjas under september månad.
Förbättringar receptionen (pr 1904)

Fastigheter

80%

2016-10-07

2020-09-30

Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Projektet är i sin slutfas. Modernisering av receptionen och yttre sammanträdesrum är
klart. Skalskyddet till kommunhuset har förbättrats. Dörrar samt entré skyltar kvarstår
beroende på fördröjd leveranstid. Beredning pågår även om ytterligare förändringar
avseende samtalsrum för socialtjänsten.
Reinvesteringar, underhåll och
verksamhetsanpassningar 2020

69%

2020-01-01

2021-03-31

Kommentar
Vissa åtgärder löper över årsskiftet och beräknas bli färdigställda under 1:a halvan 2021
Jourboende (pr 9270)

1%

2020-04-20

2021-03-31

66%

2020-05-26

2021-02-28

0%

2019-02-01

2021-12-31

Kommentar
Pågår, bygglovsfråga ej avgjord.
Ombyggnation kommunhus 2020 (pr.
9295)
Kommentar
Sektor samhällsbyggnad
Försenat 6v, klart under T1 2021.
Reinvest: Ljusfalls skola
ventilationsbyte (pr 9135)

Kommentar
Projektet lyfts in i 2020 års underhåll/reinvesterings plan. Utfallet är beroende på vilken
verksamhet som väljer att gå in i lokalerna. Tidplanen för detta projekt är således
försenat.
Köp byggnad Översätter 1:5 (pr
9296)

75%

2020-06-05

2021-05-31

Kommentar
Köp av byggnad Översätter 1:5 avser butiken som Sonstorps livs bedrivit verksamhet.
Köpet är genomfört men rivning av byggnad kvarstår.
Förvärv Hällestagården (pr 9275)

100%

2020-06-05

2020-08-31

Uppdatering trådlösa nät (pr 9113)

10%

2018-01-01

2021-06-30

Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

99%

2018-12-01

2020-08-15

0%

2019-02-01

2020-12-31

99%

2019-01-01

2019-12-31

99%

2019-09-01

2019-12-31

100%

2019-09-01

2020-12-31

99%

2019-01-01

2019-12-31

5%

2019-01-01

2021-04-30

99%

2019-12-01

2020-03-01

Underhåll: Takläcka Rejmyre
Glasbruk (pr 9231)

99%

2019-12-01

2020-06-30

Utredning: Utbyggnad Hällestad (pr
9221)

25%

2019-09-01

2022-02-28

Sektor Samhällsbyggnad
Pågående projekt med betydligt längre genomförandetid
Viggestorp renovering Kungsörnen
(pr 9105)
Kommentar
Projektet avslutat. Slutredovisning återstår.
Underhåll: Ljusfalls skola, fönster &
mål (pr 9148)

Kommentar
Underhållsåtgärden ryms inte inom 2020 års medel.
Ombyggnation Metallen plan 1
träningsskolan (pr 9208)

Fastigheter

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet avslutat, slutredovisning kvarstår
Ombyggnation skobutik,
fastighetsenheten (pr 9209, 9210)
Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet utfört, slutredovisning kvarstår.
Ängen dörrar (pr 9220)
Kommentar
Projektet genomfört.
Underhåll: Brandskydd kök Metallen
(pr 9224)
Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet klart, slutredovisning kvarstår.
Stationshuset (pr 9152)

Kommentar
Underhållsåtgärder vidtas i avvaktan på inriktningsbeslut.
Underhåll Ombyggnad Hårstorp
3:363 (pr 9230)
Kommentar
Projektet avslutat. Slutredovisning kvarstår.

Kommentar
Projektering är i slutfasen, ärendet avvaktar beslut i KF inför upphandling av
byggentreprenad under våren 21.
Utredning Bildningen Bibliotek (pr
9223)

100%

2019-10-01

2019-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Utredning visar att en ombyggnation av det fd biblioteket skulle bli kostsamt. En vidare
beredning av de båda gymnasieskolornas framtida lokalbehov bör göras för att få en
mer kostnadseffektiv lokalförsörjning.
Lotorps förskola (pr 9149)
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9%

2019-09-01

2022-12-31

12(16)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Detaljplanarbete pågår, Slutprojektering inför upphandling pågår. Politiskt beslut om
upphandlingsuppdrag avvaktas.
Ingelsta Försäljning (pr 1994)

100%

2017-01-01

2019-12-31

66%

2018-01-01

2021-12-31

Kommentar
Fastigheten är försåld och slutförd.
Ospecificerade reinvesteringsmedel
(pr 1375)
Fastigheter

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Detta är en regleringspost för oförutsedda reinvesterings samt större akuta
underhållsinsatser som uppstår. Detta "projekt" reglerar även tillkommande och
avgående arbeten i samtliga reinvesteringar. Projektet avslutas när samtliga projekt som
varit kopplat till detta avslutats samt slutredovisats men redovisas inte på annat sätt i
denna miljö
Fastighetsinvesteringar 2018
- Nyhemsskolan särskola (pr 9151)

0%

2018-02-09

2021-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är avbrutet då fastighetsavdelningen inväntar nya direktiv.
Grosvadköket (pr 9222)

10%

2018-02-12

2022-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Projektet är parkerat. Inväntar besked från kommunledningen.
Lotorps skola (pr 9149)

1%

2019-01-01

2022-12-31

Kommentar
Inriktningsbeslut för skolan inväntas. Skolan är i behov av upprustning. Avvaktar
investeringsbeslut.
LSS-boende (pr 9211)

14%

2018-02-12

2022-12-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Ärendet ligger för beslutande i KS. Upphandlingsformen kräver juridisk assistans.
Äldreboende

1%

2019-01-01

2021-03-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Underlag för val av plats samt underlag på fasstighetsbeskrivning är under framtagande.
Ärendet bedöms skrivas fram till politiken under våren 2021.
Ny grundskola tätort

10%

2019-01-01

2021-02-28

20%

2019-01-01

2022-11-30

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Beredning enligt beslut skolutredning pågår.
Ny förskola (eventuellt)

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Arbete med uppförande av förskola Lotorp pågår. Projektering inför upphandling är inne
i sitt slutskede. Förskolan beräknas vara färdigställd under Q3/Q4 2022
Fastighetsinvesteringar - Till
förfogande (pr 1705)

50%

2018-02-12

2021-12-31

Kommentar
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Område

Fastigheter
Verksamhetens
investeringar

Investering

GIS-plattform (pr 1574)

Startdatum

Slutdatum

99%

2017-05-24

2020-03-31

Kommentar
Sektor Samhällsbyggnad
Införande av systemet är genomfört och slutredovisning av projektet till KS kvarstår
Inlösen bil Rtj (pr 9324)

100%

2020-09-03

2020-12-31

Utbyte och komplettering av
köksutrustning (pr 9072)

100%

2018-08-01

2020-12-31

IT integration modul Aivo 2000
kostdatasystem (pr 9171)

100%

2019-05-16

2020-11-30

Modul Aivo matdistribution (pr 9172)

100%

2019-05-16

2020-12-15

Lokalvårdsutrustning LV-enhet (pr
9163)

100%

2019-05-16

2020-12-31

9246 Inköp fordon transportservice

100%

2020-03-26

2020-06-30

9241 Nytt rökskydd Rtj

100%

2020-03-26

2020-12-31

9242 Smartboard Bygg och
Miljöenhet

100%

2020-03-26

2020-12-31

0%

2020-03-26

2021-12-31

53%

2020-03-26

2021-09-30

9243 Köksutrustning 2020
måltidservice
9244 Nytt kostdata system 2020
Verksamhetens
investeringar

% klar

Sektor Samhällsbyggnad
Detta är en regleringspost för oförutsedda reinvesterings samt större akuta
underhållsinsatser som uppstår. Detta "projekt" reglerar även tillkommande och
avgående arbeten i samtliga fastighetsinvesteringar. Projektet avslutas när samtliga
projekt som varit kopplat till detta avslutats samt slutredovisats. Då alla projekt för 2020
ännu ej avslutats flyttas dessa medel med till 2021.

Kommentar
Nuvarande stödsystem upphör att supportas och utvecklas 2021-09-30. Upphandling av
nytt stödsystem med ekonomiintegration krävs för att underlätta fakturering och att
effektivisera verksamheten. Pågående utvärderingar av olika system har aktualiserats
igen på grund av rådande situation. Finns mera och system idag på marknaden som
kan erbjudas till lägre kostnad för kommunen. Nya prisförslag är inhämtade och
utvärdering av dessa pågår.
9245 Lokalvårdsutrustning 2020

100%

2020-03-26

2020-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

1.3 Sektor utbildning
Område

Investering

Verksamhetens
investeringar

Inventarier nya Bergska (pr 1184)

100%

2016-10-07

2020-01-01

Laddskåp ipads (pr 9186)

100%

2019-08-22

2020-12-31

Inventarier Metallen (pr 9193)

100%

2019-08-22

2020-07-31

Inventarier Grosvadsskolan (pr 9206)

100%

2019-09-01

2020-09-30

Utemiljö fsk omr D (pr 9202)

100%

2019-08-01

2020-08-31

Accesspunkter (pr 9239)

100%

2020-02-01

2020-12-31

Inventarier Rektorsområde R (9325)

100%

2020-09-01

2020-10-01

Interaktiva tavlor och laddskåp (pr
9280)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Klassrum och kapphallar RoN (pr
9281)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Klassrum och kapphallar RoH (pr
9282)

73%

2020-05-01

2021-02-28
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Område

Verksamhetens
investeringar

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Klassrum och kapphallar RoX (pr
9283)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Utemiljö Fsk omr E (pr 9287)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Utemiljö Fsk omr A (pr 9288)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Fsk omr A-innemiljö (pr 9289)

100%

2020-05-01

2020-12-31

Klassrum RoS (pr 9291)

100%

2020-05-01

2020-12-31

IT-investeringar RoS (pr 9292)

100%

2020-05-01

2020-08-12

Inventarier RoL (pr 9293)

100%

2020-05-01

2020-12-31

80%

2020-06-01

2021-03-31

90%

2020-06-01

2021-03-31

74%

2020-07-01

2021-02-28

98%

2020-08-01

2020-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

5%

2018-01-01

2021-12-31

Inventarier Grosvadsskolan (pr 9301)
Kommentar
Kommer att slutföras under våren
Inventarier Sektor utbildning (pr
9303)
Kommentar
Kommer att slutföras under våren
Fysisk miljö RoR (pr 9321)

Kommentar
Kommer att slutföras under våren. Försenad pga corona.
Klimat och miljö

Elcyklar centrala barn- o
ungdomshälsan gem (pr 9318)

1.4 Vård och omsorg
Område

Investering
Digitala nyckelskåp (pr 9059)

Kommentar
Sektor Vård och omsorg
Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet hard blivit försenat och
nyckelskåpen kommer inhandlas 2021.
Verksamhetens
investeringar

Sängar och takliftar (pr 9161)

100%

2019-01-01

2020-02-26

40%

2019-09-01

2021-12-31

IT-investeringar 2019 VO (pr 9185)

Kommentar
Sektorn har inhandlat moduler till systemet Lifecare. Under 2020 har modulerna Lifecare
Meddelande och Lifecare Avvikelsehantering avtalats fram som kommer att
implementeras under våren 2021. Under hösten kommer ytterligare moduler att köpas
in.
Möbler VoO (pr 9253)

100%

2020-01-01

2020-12-31

Inredning Vårdcenter (pr 9254)

100%

2020-01-01

2020-12-31

Kommentar
I samband med inflytt på nya vårdcentrum under december användes
investeringsmedlen till möbler och inventarier.
Markiser (pr 9255)

100%

2020-01-01

2020-12-31

2020-01-01

2021-07-31

Kommentar
Vårdboendet Berggården har inhandlat markiser.
Avskärmning/skiljeväggar (pr 9256)

25%

Kommentar
Skiljeväggar till HS-organisationen på Metallen kommer att inhandlas under våren 2021.

Finspångs kommun, Investeringar årsbokslutet 2020-12-31

15(17)
24

Område

Investering
Tekniska hjälpmedel (pr 9257)

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2020-01-01

2020-12-31

Kommentar
Medlen har använts till tekniska hjälpmedel, bland annat en rullstolsvåg.
Möbler Hemgångsteam (pr 9258)
Klimat och miljö

Investering miljöutvecklingspott VO
(pr 9302)

100%

2020-01-01

2020-12-31

92%

2020-08-01

2020-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2019-06-01

2020-04-30

0%

2019-06-01

2020-04-30

93%

2020-01-01

2021-02-28

1.5 Social omsorg
Område

Investering

Verksamhetens
investeringar

Inventarier gemensamhetslokal,
Svälthagens servicebostad SO (pr
9179)
Kommentar
Prisbasbeloppet kommer inte att uppnås.
Inventarier gemensamhetslokal
Profilens servicebostad (pr 9180)
Kommentar
Prisbasbeloppet kommer inte att uppnås.
Ny modul Procapita IFO (pr 9252)

Kommentar
Huvudsaklig investering gjord. Ev. komplettering kommer utföras under 2021, beror på
när modulen släpps av Tieto (den är under testning).
Buss daglig verksamhet (pr 9315)
Klimat och miljö

Elcykel side-by-side Daglig
verksamhet (9322)
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100%

2020-06-01

2020-09-01

96%

2020-09-01

2020-12-31
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Ann-Christin Ahl Vallgren

2021-03-05
Dnr KS.2020.0928

1 (2)

Kommunstyrelsen

Förlängt stöd till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi
Beskrivning av ärendet
Under våren 2020 beslutades att kommunen skulle ge stöd till det lokala näringslivet
då det befarades att coronaviruset på kort tid skulle få stora konsekvenser för
näringslivet i Finspång. Under hösten 2020 beslutade kommunstyrelsen,
KS.2020.0928 2020-§ 451 att stödet till det lokala näringslivet på grund av pandemin
skulle förlängas till 2021-04-30.
De lokala företagare som verkar inom restauranger, serviceverksamheter och övrig
besöksnäring lyftes fram som extra drabbade verksamheter. För att minska risken
för konkurser och uppsägningar genomfördes därför kommunala åtgärder riktade
till företagen för att mildra effekten av de minskade inköpen som coronaviruset har
lett till. Under våren 2020 införde kommunen riktade insatser till näringslivet i
Finspång.
Tillsyn vid verksamheter kommer i samråd att ske efter behov.
En insats som innebär att Finspångs kommun:


förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt



skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska



prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden



har en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden där vi är lyhörda
för de önskemål som finns från er som företagare.

Möjlighet att få uppskov för kommunala tillsynsavgifter. Det innebär att företagare
som idag har ett pågående ärende med utsedd handläggare får snabbast hjälp genom
att i första hand kontakta handläggaren inom Bygg- och miljöenheten.
Möjlighet att få uppskov med betalningar för vatten-, avfalls- och
fjärrvärmeavgifter. Detta innebär att om företaget har ett behov av uppskov så
kontaktas Finspångs Tekniska Verks kundservice för att diskutera om det är
förlängd betalningstid eller avbetalningsplaner som passar företaget bäst.
Möjlighet att korta betaltiden till leverantörer och kunder till kommunen för att
bidra till att stärka företagens likviditet. Leverantörer och kunder som påverkas
ekonomiskt av den aktuella situationen med coronaviruset kontaktar kommunens
ekonomi-och styrningsavdelningen för att få hjälp med snabbare betalning eller
uppskov.
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Företagare som hyr lokaler eller är kund hos något av Finspångs kommuns bolag
kan kontakta sin motpart för en diskussion om ett eventuellt anstånd.
Kommunala tillståndsavgifter för till exempel uteserveringar och avgifter för
markupplåtelser är sedan tidigare avgiftsfria i Finspång.
Det förlängda stödet innebär att anstånd kan beviljas för perioder fram till och med
31 december 2021.
Förslag till beslut:
1. Att föreslå att stödåtgärder till lokala näringslivet p.g.a. coronapandemi
förlänges till 2021-12-31
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2020 Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Årsredovisning
innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt räkenskaper.
Från och med 1 januari 2020 gick Finspångs kommun över till en ny styrmodell.
Vår nya strategiska plan och budget utgår nu från de 17 globala målen i Agenda
2030. Att byta styrmodell under ett normalt år skulle ställt stora krav på
förvaltningen. Att byta styrmodell under 2020 under en pandemi har varit en stor
utmaning och påverkar och präglar på flera sätt bedömningar och målresultat. En
del saker har skjutits fram medan andra saker fått en otrolig utväxling av den
situation som Finspång kommun och hela världen har varit i under 2020.
Arbetsförmedlingens lokalisering och arbete med invånare som är arbetslösa
kommer att vara avgörande avseende behovsförändringar avseende kommunal
service för kommunen. Migrationsverket har signalerat att de flyttar boenden från
kommunen vilket innebär färre barn och elever inom förskola och skola.
Pandemin har inneburit förändringar inom all kommunal verksamhet. En av de
största kommande utmaningarna kommer att finnas inom utbildningssektorn, vård
och omsorgssektorn samt sektorn för social omsorg. Det finns en risk att
kommunen har en utbildningsskuld att ta igen utifrån gymnasieskolans och
vuxenutbildningens distansutbildningar.
Vård och omsorg har under året sett att hemtjänsttagare tackat nej till insatser som
de haft behov av. Vad detta kommer att få för långsiktiga konsekvenser återstår att
se.
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2020 ett överskott på 33,9 miljoner
kronor, vilket är 20,8 miljoner högre än 2019. Det är en positiv avvikelse mot
budget med 20,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen påverkas av statens olika
ersättningar för pandemin. Resultatet 2020 är och kommer vara svårt att jämföra
med andra år. Sektorerna utbildning och social omsorg som har ett fortsatt
underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och ledningsstab
visar överskott. Det finns stora överskott på kommungemensamma medel och
finansenheten. Vid avstämning mot balanskravet redovisar kommunen ett överskott
på 31,5 miljoner kronor.
Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk hushållning
visar att sex av de sex målen uppfylls.
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Förslag utifrån resultatet-Eget kapital:
I årsredovisningen redovisas nedanstående reservationer och markeringar för eget
kapital i not 16.
Eget kapital
varav resultatutjämningsreserv
- avsättning
varav reserverat för affärsmässig verksamhet
Reservation bostadspolitiska åtgärder
varav markeringar under KS
- arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- personalpolitiska åtgärder
- uppbyggnad pensionsreserv
- försäkringsfond
- Transportenheten
- Civilförsvaret

2 019
10 000

2 020
10 000

12 410

12 410

9
5
45
1
2

9
5
45
1
2

534
000
160
941
086
43

534
000
160
941
086
43

Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av årets
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två
procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. 2% av skatter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning för 2020 är 27,7 mnkr. Efter avstämning mot
balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 31,5 miljoner kronor. Vilket ger
möjlighet att reservera ytterligare 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven, sedan
tidigare år finns 10 mnkr i reserven.
Under not 16 eget kapital så finns sedan tidigare år markeringar under KS avseende
Civilförsvaret (43tkr) och Transportenheten (2086tkr). Dessa markeringar är inte
längre aktuella och föreslås att de strykes och blir icke reserverade medel.
Förvaltningen föreslår att under not 16 eget kapital markera medel för extra
uppmuntran till personal i samband med covid-19 med 1 020 tkr.
Om beslut tas enligt beslutspunkt 2-4 om reservering och markeringar justeras
tabellen enligt följande (not 16 i årsredovisningen).
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Eget kapital
varav resultatutjämningsreserv

2 019

2 020

10 000

10 000

0

3 800

12 410

12 410

- arbetsmarknadspolitiska åtgärder

9 534

9 534

- personalpolitiska åtgärder

5 000

5 000

45 160

45 160

- försäkringsfond

1 941

1 941

- Transportenheten

2 086

0

43

0

0

1 020

- avsättning
- årets avsättning
varav reserverat för affärsmässig verksamhet
Reservation bostadspolitiska åtgärder
varav markeringar under KS

- uppbyggnad pensionsreserv

- Civilförsvaret
- extra uppmuntran till personal i samband med covid-19

Beslut enligt beslutspunkt 2-4 påverkar också balanskravsresultatet som finns
beräknat i förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultatet justeras då enligt tabellen
nedan.
Årets resultat med hänsyn tagen till
balanskravet

2019

2020

Årets resultat

13 044

33 860

-1 146

-3 100

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

-3 151

-1 922

264

2 696

9 011

31 534

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-3 800

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

-

-

9 011

27 734

-

-

- Samtliga realisationsvinster

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Balanskravsresultat
Ianspråkstagna markeringar *

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna Årsredovisningen 2020.
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2. Att reservera 3,8 mnkr till resultatutjämningsreserven.
3. Att tidigare års markeringar under KS avseende Civilförsvaret (43tkr) och
Transportenheten (2086tkr) strykes och blir icke reserverade medel.
4. Att under eget kapital markera medel för personaluppskattning i samband
med covid-19 med 1 020 tkr.
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Uppdateringar till årsredovisningen 2020.
Tabellerna med indikatorer uppdateras med de rödmarkerade uppgifterna på de
följande sidorna
Samtliga indikatorer från den strategiska planen tas upp i tabellerna och fotnoter
tillkommer.

32

Uppdateringar till tabellerna med indikatorer
1.

Ingen fattigdom

Andel försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande (%)
Utfall: 75
Styrtal: 80
Genomsnittstid i försörjningsstöd 1)
Andel nyanlända i utbildning och arbete efter fyra år 2)
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) 3)
Utbildningsnivå hos vuxna minst gymnasial utbildning 4)
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) 4)

1) Indikatorn slutade publiceras efter 2016 [Kolada N31811]
2) Statistik på kommunal nivå publiceras inte. För Riket är andelen flyktingar från 2015 som
förvärvsarbetar eller studerar fyra år senare (2018) 47,5 procent. Motsvarande uppgifter för Östergötland
är 41,3 procent.
3) Den senast publicerade uppgiften avser 2018.
4) Den senast publicerade uppgiften avser 2019.
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3. God hälsa och välbefinnande

Medborgarindex för kultur 1)
Invånare med fetma 25-74 år, fördelat på förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial
utbildning, andel (%) 2)

1) Kommunen genomför inte SCBs Medborgarundersökning
2) Uppgifter uppdelade på utbildningsnivå finns inte publicerade för kommuner.
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4. God utbildning för alla

Resultat nationella prov årskurs 3 i matematik och svenska 1)
Resultat nationella prov 9 i engelska, matematik och svenska i årskurs 9 1)
Höga betyg i grundskolan 2)
Behörighet till högskola 3)
Frånvaro i grundskolan 4)
Konkurrenskraftigt och arbetsmarknad anpassat utbud av gymnasieutbildningar på
orten.
Utfall: Ja

1)
2)
3)
4)

Nationella prov genomfördes inte under 2020
Inga uppgifter lämnade för 2020
Ej publicerade för 2020
Andelen elever som under en månad har haft mer än 20 procent frånvaro har varierat som lägst
12 procent i januari 2020 och som högst 37 procent i mars 2020.
Snittet för årets skolmånader är 20,7 procent.
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5. Jämställdhet
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommunen, andel (%) 1)
VAB-dagar som tas ut av kommunanställda män respektive kvinnor.
Kvinnor 2020: 6306
Män 2020: 895
Totalt 2020: 7201

7. Hållbar energi för alla
Andel av kommunens fordonsflotta som drivs med fossilfritt bränsledrivs med fossilfritt
bränsle 2)

1) De senast publicerade uppgifterna avser 2019. Uppgifterna avser kommuninvånare.
Av Finspångs kommuns medarbetare arbetade 87.5 procent heltid under 2020
2) Avser de fordon som kan drivas med fossilfritt bränsle.
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Markreserv av verksamhetsmark i utvecklingsområden enligt översiktsplanen. 1)

Nöjd-kund-index SKL:s mätning Insikt 2)

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Nöjd regionindex, kommunikationer 2)

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 3)
Andel som använder digitala tjänster i kontakt med kommunen 4)

10. Minskad ojämlikhet
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel % (fördelat på förgymnasial, gymnasial
och eftergymnasial utbildning) 5)
Utfall 2015: 27 Utfall 2016: 29 Utfall 2017: - Utfall 2018: 33 Utfall 2019: - Utfall 2020: 27

Andel av de individer som lämnat etableringsuppdraget som är i arbete eller studier (status
efter 90 dagar). 3)

1) Indikatorn redovisas genom att beskriva de kontakter som tagits med Holmen om markförvärv.
2) Kommunen genomför inte SCBs Medborgarundersökning
3) De senast publicerade uppgifterna avser 2019
4) Inget värde rapporterat för 2020
5) Uppgifterna finns inte uppdelade på utbildningsbakgrund. Publiceras av nationella
folkhälsoinstitutet vart annat år.
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11. Hållbara städer och samhällen
Nöjd regionindex 1)
Medborgarnas upplevda trygghet 1)

13. Bekämpa klimatförändringarna
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 2)

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 2)

1) Kommunen genomför inte SCBs Medborgarundersökning
2) De senast publicerade uppgifterna avser 2019
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14. Hav och marina resurser
Kväve-fosforutsläpp från avlopp
Enhet: mg/l
Utfall kväve 2020: 8,9 Utfall Fosfor 2020: 0,12

Enhet och styrtal ska byta plats

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Webbinformation till invånare 1)

Nöjd medborgarindex 2)
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Utfall:
Kvinnor 2016: 46 Män 2016: 7
Kvinnor 2018: 54 Män 2018: 9
Kvinnor 2020: 43 Män 2020: 11

17. Genomförande och partnerskap
Aktivt vänortsarbete 3)

1) SKR upphörde med undersökningen 2017
2) Kommunen genomför inte SCB:s Medborgarundersökning
3) Kvalitativ bedömning
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Personalstatistik
Kommunen
Tillsvidareanställda yrkeskategori

Befattningar

Utb
K

Chefer
Handläggararbete

Ledning
M

K

M

Samhäll
K

Soc

M

K

VoO
M

4

14

6

5

4

28

12

7

2

3

20

2

7

3

10

38

3

48

3

51

16

1

22

6

329

9

367

16

383

3

1

86

17

91

14

180

32

212

44

7

44

7

51

10

Undersköterska/Skötare
Vårdbiträde/Vårdare
Personlig assistent
Rehab/Förebygg
Socialsekreterare

102

1

44

18

62

8

61

5

66

17

17

17

3

1

43

3

46

8

10

39

9

48

34

115

34

149

15

27

15

42

3

133

3

136

28

3

31

56

11

67

88

2

90

1

Grundskolelärare

115
27
133

Lärare i fritidshem

26

3

Övrigt lärararbete

55

11

Barnskötare

85

2

Dagbarnvårdare

24

17

12

Förskollärare

78

42

Övr social/Kurativ

Gymnasielärare

5

Totalt

M

6

Sjuksköterska

17

K

7

16

2

Summa
M
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Administratörsarbete

15

K

2
1
3

5

5

5

Elevassistent

56

15

56

15

71

Övrig skol/förskole

13

12

13

12

25
10

Bibliotekarie/ass
Fritidsledare

3

Övrig fritid/kultur
Teknisk personal
Hantverksarbete

1
1

8

2

8

2

1

2

4

2

6

7

6

7

6

13

2

6

15

13

17

20

37

1

2

16

4

25

29

3

Räddningstjänstarbete
Köks/måltidsarbete
Städ/tvätt/renhållning

2

Summa 2020

588 111

Summa sektor 2020

699

94

37

131

1

3

25

48

4

40

2

1

136

71

246
293

207

3

2

1
47

512

3

25

28

48

5

53

43

2

45

1 576

299

33

545

Kvinnor - Män 2020
Totalt 2020

1 875

Summa 2019

578 105

Summa sektor 2019

683

90

37

127

134

68

202

243
289

46

517

30

547

Kvinnor - Män 2019

1 562

286

Totalt 2019

1 848

Summa 2018

552

Summa sektor 2018

648

Kvinnor - Män 2018

96

104
146

42

136
200

64

247
293

46

506

18

524
1 545

266

Totalt 2018

1 811

Deltidsbrandmännen som är tillsvidareanställda men har inte någon fastställd sysselsättningsgrad ingår inte i denna
redovisning.
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Antal chefer inom olika chefskategorier samt
annan ledningspersonal 2020
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

47

21

19
13

11
4

Sektorschef, Avdelningschef

Enhetschef
Kvinnor

Arbetstagare med ledningsoch samordningsansvar

Män

Det kommunala genomsnittet är 26,4 medarbetare per 1:a linjens chef (24,5 under 2019).

Tillsvidare anställda 2011 - 2020
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Andelen tillsvidare anställd personal fördelade per sektor
2020-12-31
Vård och omsorg
29%

Social omsorg
16%

Utbildning

Ledningsstab

Utbildning
37%

Ledningsstab
7%
Samhällsbyggnad
11%
Samhällsbyggnad
Social omsorg

Vård och omsorg

41

Antal tillsvidareanställda och åldersstruktur
Tillsvidareanställda december 2020 (och december 2019)
Sektor
Utbildning

- 34 år

35 - 54 år

55+ år

Summa

Förändring

128

375

196

699

+ 16

(105)

(358)

(220)

(683)

Ledningsstab

25

70

36

131

(19)

(68)

(40)

(127)

Samhällsbyggnad

33

100

74

207

(30)

(101)

(71)

(202)

Social omsorg
Vård och omsorg

+4
+5

59

151

83

293

(50)

(154)

(85)

(289)

+4

129

243

173

545

(125)

(244)

(178)

(547)

-2

Totalt 2020

374

939

562

1 875

Totalt 2019

(329)

(925)

(594)

(1 848)

Förändring

+-0

+9

+7

+27

Genomsnittlig ålder 2020 46,4 år.
Genomsnittlig ålder 2019 46,3 år.

Åldersstruktur 2019-2020
1000
800
600
400
200
0
-34

35-54
2019

55-

2020

Medelålder
2020

2019

TOT

TOT

2018

Förändr

TOT

2018-2020

Sektor

K

M

Utbildning

46,0

46,5

46,4

46,7

47,0

-0,6

Ledningsstab

44,6

46,2

45,8

46,2

45,6

+0,2

Samhällsbyggnad

48,4

47,9

48,0

47,4

47,3

+0,7

Social omsorg

46,4

46,6

46,6

46,4

46,0

+0,6

Vård och omsorg

37,0

46,5

45,9

45,4

46,2

-0,3

Totalt 2020

45,4

46,6

46,4

46,3

46,5

-0,1

Totalt 2019

46,4

45,7

46,3

Totalt 2018

46,6

46,0

46,5

Totalt 2017

46,7

45,8

46,5
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Tillsvidareanställda heltid och deltid
K

Sektor
Utbildning

Summa

Totalt

Heltid %

hel

75–99%

1–74 %

1–74%

hel

75–99%

1–74%

36

9

hel
104

75–99%

543

5

2

647

41

11

699

92,6

86

5

3

35

2

121

7

3

131

92,4

102

23

11

67

4

169

27

11

207

81,6

3

Ledningsstab
Samhällsbyggnad

M

Social omsorg

215

27

4

44

259

29

4

293

88,4

Vård och omsorg

414

89

9

24

8

1

438

97

10

545

80,4

Totalt 2020

1 360

180

36

274

22

3

1 634

202

39

1 875

87,1

Totalt 2019

1 339

183

40

266

18

2

1 605

201

42

1 848

86,9

Totalt 2018

1 301

44

249

13

4

1 550

213

48

1 811

85,6

200

Den officiella sjukstatistiken
Procent av gruppens sammanlagda arbetstid

2017

2018

2019

2020

Sjukfrånvaro kvinnor

5,7

6,6

6,2

8,4

Sjukfrånvaro män

3,5

4,7

5,3

5,4

Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år

5,7

5,9

5,6

7,1

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år

4,6

6,0

5,4

7,4

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

5,9

6,7

7,0

8,6

Total sjukfrånvaro

5,3

6,3

6,1

7,8

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer

21,3

30,9

30,8

25,1

Sjukfrånvaro månadsanställda i förh. till totala arbetstiden

5,5

6,0

5,8

7,5

Sjukfrånvaro timanställda i förh. till totala arbetstiden

0,3

0,3

0,2

0,3

Sjukfrånvaro endast tillsvidareanställda i förh. till deras arbetstid

5,6

6,5

6,7

8,5

Sjukfrånvaro endast månadsanställda visstid i förh. till deras arbetstid

4,8

6,5

4,6

6,5

Sjukfrånvaro endast timanställda i förh. till deras arbetstid

3,9

3,4

3,7

4,4
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Obligatorisk sjukredovisning i procent av
sammanlagd planerad arbetstid
10,0%
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Kvinnor

Män

yngre än 30
år
2017

30-49 år

2018

2019

50 år och
äldre

Total
sjukfrånvaro

2020

Långtidsfrisknärvaro – 0 dagars sjukfrånvaro
2019
Friska

Anställda

2020
Andel
friska %

Friska

Anställda

Andel
friska %

Förändr %
2019-2020

Utbildning
Ledningsstab
Samhällsbyggnad
Social omsorg
Vård och omsorg

218
56
88
76
115

686
142
207
292
561

32
39
43
26
21

137
54
60
69
88

678
139
200
291
551

20
39
30
24
16

-12
+-0
-13
-2
-5

Kvinnor
Män

428
114

1 600
277

27
41

293
86

1 546
284

19
30

-8
-11

1 830

21

-8

Totalt
542
1 877
29
379
I tabellen ingår alla som har haft en tillsvidareanställning under året.

Sjukfrånvaro – uppdelad på sjukfrånvarons längd i dagar omräknad till heldagar
Sektor

1 dag
Tillf

2-14 dgr
Dgr

Tillf

Dgr

15-28 dgr
Tillf

Dgr

29-59 dgr
Tillf

Dgr

Utbildning

717

697

2 242

9 210

85

1 613

34

1 135

Ledningsstab

121

117

251

1 157

14

259

10

307

Samhällsbyggnad

127

125

350

1 636

18

317

12

345

Social omsorg

392

388

889

3 903

43

783

22

709

Vård och omsorg

834

802

2 070

8 895

119

2 119

41

1 177

Totalt 2020

2 191

2 130

5 802

24 801

279

5 091

119

3 672

Totalt 2019

2 307

2 272

4 507

16 043

104

1 864

105

Totalt 2018

1 813

1 776

4 469

16 502

125

2 220

110

60-90 dgr
Tillf
12

Dgr
669

91-dgr
Tillf
49

dgr
5 933

11

954

78

10

1 263

5

265

29

4 152

25

1 096

51

7 508

44

2 108

150

19 810

3 334

43

2 223

157

19 824

3 331

48

2 454

153

21 454

2
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Sjukfrånvaro frånvarodagar - uppdelat på
frånvarodagarnas längd omräknat till heldagar
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 dag

2-14 dgr

15-28 dgr
2018

2019

29-59 dgr

60-90 dgr

91-dgr

2020

Sjuklönekostnader
Kostnad sjuklön
inkl PO

Sektor
Utbildning

2-14 dgr

Övr
sjuklönekostn
enl avtal

Sjuklön
inkl PO

totalt

10 122 474

940 493

11 062 967

Ledningsstab

1 350 625

74 661

1 425 286

Samhällsbyggnad

1 761 024

230 967

1 991 991

Social omsorg

4 243 659

668 018

4 911 677

Vård och omsorg

11 321 985

527 677

11 849 662

Totalt 2020

28 799 767

2 441 816

31 241 581

Totalt 2019

17 776 691

2 068 951

19 845 642

Totalt 2018

17 899 704

3 148 690

21 048 394
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Tillbud och arbetsskador
2019
Sektor

Arbetsskador

2020
Tillbud

Arbetsskador

39

74

Ledningsstab

13

15

7

8

Samhällsbyggnad

33

20

26

15

Social omsorg

99

45

59

45

Vård och omsorg

59

30

67

18

243

184

210

166

Summa

51

Tillbud

Utbildning

80

Inkluderar alla anställda även timanställda.

Andel arbetsskador per sektor 2020
Utbildning
24,3%

Vård och omsorg
31,9%

Ledningsstab
3,3%
Samhällsbyggnad
12,4%
Social omsorg
28,1%
Ledningsstab
Samhällsbyggnad

Utbildning

Social omsorg

Vård och omsorg

Andel tillbud per sektor 2020
Vård och omsorg
10,8%

Utbildning
48,2%

Social omsorg
27,1%

Samhällsbyggnad
9,0%
Utbildning

Ledningsstab

Ledningsstab
4,8%
Samhällsbyggnad

Social omsorg

Vård och omsorg
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Personalomsättning
2019
Sektor

Kvinnor

2020

% av
anställda

Män

Kvinnor

% av
anställda

Män

Utbildning

49

12

9

29

6

5

Ledningsstab

28

6

27

5

6

8

Samhällsbyggnad

10

13

10

10

13

10

Social omsorg

11

1

4

8

4

4

Vård och omsorg

33

0

6

32

3

6

131

32

9

84

32

6

2019

2020

186

112

Summa

Antal nyanställda
Varav enligt konverteringsregel 5 § LAS

29

28

Till annan befattning i resp. organisation

43

36

Personalomsättning per sektor 2019-2020
Vård och omsorg
Social omsorg
Samhällsbyggnad
Ledningsstab
Utbildning
0

10

20
2020

30

40

50

60

70

2019

Externa rekryteringar och avgångar 20182020
200
150
100
50
0
2018

2019

Externa rekryteringar

2020
Externa avgångar
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Pensionsavgångar
Personer som blev/blir 65 år respektive år
Sektor

2018

2019

Utbildning

5

2020
3

2021
5

2022

2023

2024

2025

13

19

15

21

13

2

5

2

6

3

Ledningsstab

1

Samhällsbyggnad

2

2

2

7

5

6

6

1

1

1

1

6

8

8

6

Vård och omsorg

1

2

4

11

13

11

17

12

Totalt

7

9

12

29

50

41

58

40

Social omsorg

Faktisk pension + Prognos
Sektor

2018

Utbildning

2019

2020

2021

15

13

19

Ledningsstab

1

2

1

Samhällsbyggnad

3

8

2

Social omsorg

8

6

3

Vård och omsorg

10

15

9

Totalt

37

44

34

2022

43

2023

75

2024

62

2025

87

60

Städ/tvätt/renhållning

Köks/måltidsarbete

Räddningstjänstarbete

Hantverkarbete

Teknisk personal

Övrig fritid/kultur

Fritidsledare

Bibliotekarie/ass

Elevassistent

Övrig skol/förskole

Dagbarnvårdare

Barnskötare

Övrigt lärararbete

Förskollärare

Lärare i fritidshem

Gymnasielärare

Grundskolelärare

Övr social/Kurativ

Rehab/Förebygg

Socialsekreterare

Personlig assistent

Vårdbiträde/Vårdare

Sjuksköterska

Administratörsarbete

Handläggararbete

Chefer

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Undersköterska/Skö…

Andel tillsvidare anställda som uppnår pensionsålder 20182025 per yrkeskategori
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Mertid
Sektor
Utbildning

Mertid-1

Mertid-2

Mertid-2

timmar

timmar

KR inkl PO

1 457,69

Ledningsstab

Årsarb.

1 978,89

498 138

1,77

322,76

68 742

0,17
0,44

Samhällsbyggnad

301,67

544,14

129 048

Social omsorg

199,23

775,22

183 744

0,5

Vård och omsorg

423,08

2 716,2

659 830

1,62

2 381,67

6 337,21

1 539 503

4,49

Totalt 2020

Övertid
Sektor
Utbildning

Ö-tid-1

Ö-tid-2

Ö-tid-2

timmar

timmar

KR inkl PO

Åa

1 132,97

492,19

220 036

0,84

25,50

395,66

225 000

0,22

Samhällsbyggnad

389,16

1 248,44

732 840

0,84

Social omsorg

328,10

6 870,95

3 289 629

3,71

Vård och omsorg

541,01

8 611,09

4 266 515

4,71

2 416,74

17 618,33

8 734 021

10,32

Ledningsstab

Totalt 2020

Timanställda
Sektor

Timmar

Lön

Årsarb.

KR inkl. PO
Utbildning
Ledningsstab

48 578,22

8 924 306

25,01
2,86

5 546,60

1 001 990

Samhällsbyggnad

17 152,42

2 974 036

8,83

Social omsorg

57 731,17

10 564 433

29,73

Vård och omsorg

147 806,96

25 716 572

76,11

Totalt 2020

276 815,37

49 181 336

142,54

Månadsanställda vikarier
Sektor

Timmar

Lön

Årsarb.

KR inkl. PO
Utbildning

203 250,48

40 327 314

Ledningsstab

11 306,48

2 524 166

5,82

Samhällsbyggnad

25 734,92

5 198 351

13,25

Social omsorg

26 597,53

5 347 492

13,70

Vård och omsorg

33 021,80

6 590 574

17,00

299 911,21

59 987 897

154,43

Totalt 2020

104,66
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Total mertid, övertid, timanställningar och månadsanställningar
Mertid
Timmar

Övertid

Årsarb.

Timmar

Månadsanställda

Timanställda

Årsarb.

Timmar

Årsarb.

Timmar

Årsarb.

TOTALT
Timmar

Årsarb.

Totalt 2020

8 718,88

4,49

20 035,07

10,32

276 815,37

142,54

299 911,21

154,43

605 480,53

311,78

Totalt 2019

11 822,24

6,09

20 397,89

10,50

275 410,72

141,82

387 873,03

199,73

695 503,88

358,14

Totalt 2018

13 504,94

6,95

22 336,96

11,50

299 642,55

154,30

415 476,81

213,94

750 961,26

386,69

Total mertid, övertid timanställningar och
månadsanställningar 2018-2020
Månadsanställda
Timanställda
Övertid
Mertid
0,00

50,00

100,00
2020

2019

150,00

200,00

250,00

2018
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Lönestatistik
Medianen

90:e percentilen

Spridning i % (p90/p10)

Befattningar

10:e percentilen

Chefer

K
29 260

M
41 055

K
45 725

M
49 050

K
64 171

M
69 463

Handläggararbete

31 850

31 997

38 292

40 178

45 560

Administratörsarbete

26 425

20 665

29 788

27 866

32 884

Sjuksköterska

30 950

34 400

36 413

40 000

Undersköterska/Skötare

23 262

21 925

26 715

25 502

Vårdbiträde/Vårdare

20 520

20 000

23 150

Personlig assistent

21 350

20 500

23 885

Rehab/Förebygg

29 100

Socialsekreterare

29 380

32 600

34 700

39 700

39 150

42 450

1,33

1,30

1,35

Övr social/Kurativ

27 327

23 016

34 235

30 800

37 275

35 810

1,36

1,56

1,39

Grundskolelärare

30 998

28 196

36 500

36 647

42 459

43 240

1,37

1,53

1,39

Gymnasielärare

33 025

29 998

37 850

38 450

43 290

49 380

1,31

1,65

1,36

Förskollärare

27 475

26 040

30 369

29 174

34 550

33 895

1,26

1,30

1,26

Lärare i fritidshem

25 847

25 720

30 645

34 000

34 993

35 355

1,35

1,37

1,35

Övrigt lärararbete

31 948

26 875

36 884

33 500

42 250

41 675

1,32

1,55

1,43

Barnskötare

21 099

21 339

24 579

23 112

28 852

24 885

1,37

1,17

1,37

Dagbarnvårdare

20 332

Elevassistent

22 935

23 171

25 192

24 980

28 560

28 047

1,25

1,21

1,23

Övrig skol/förskole

27 800

24 885

32 130

27 818

37 240

34 669

1,34

1,39

1,44

Bibliotekarie/ass

22 270

20 872

29 297

25 842

32 846

30 812

1,47

1,48

1,50

Fritidsledare

24 450

26 590

27 176

26 708

28 874

26 826

1,18

1,01

1,18

Övrig fritid/kultur

26 780

29 351

30 720

31 743

34 407

38 200

1,28

1,30

1,31

Teknisk personal

30 611

26 850

37 680

34 763

43 293

43 248

1,41

1,61

1,55

Hantverksarbete

20 708

23 275

23 711

27 116

29 376

30 616

1,42

1,32

1,42

Räddningstjänstarbete

28 020

27 085

28 520

29 130

29 220

42 599

1,04

1,57

1,57

Köks/måltidsarbete

21 680

20 585

25 311

24 296

27 540

27 300

1,27

1,33

1,28

Städ/tvätt/renhållning

20 352

21 698

23 425

22 031

27 226

22 364

1,34

1,03

1,34

2,19

M
Totalt
1,69
1,95

53 567

1,43

1,67

1,45

29 145

1,24

1,41

1,26

41 750

45 770

1,35

1,33

1,33

29 026

28 505

1,25

1,30

1,25

22 383

27 754

27 534

1,35

1,38

1,36

24 600

27 584

28 604

1,29

1,40

1,29

32 000

37 750

24 356

K

1,30

27 629

1,30

1,36

1,36
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Personalstatistik
Bolagen
Antal tillsvidareanställda och ålderssammansättning
Tillsvidareanställda december 2020 (och december 2019)
Bolag

- 34 år

35 - 54 år

55 - år

Summa

Förändring

Finet

5

4

2

11

+1

(4)

(4)

(2)

(10)

Finspångs Tekniska

13

29

21

63

(12)

(24)

(23)

(59)

Vallonbygden

3

13

10

26

(0)

(8)

(16)

(24)

+4
+2

Medelålder
M

2020

2019

TOT

TOT

2018

Förändr

TOT

2018-2020

Bolag

K

Finet

39,9

46,8

42,4

42,9

40,1

+2,3

Finspångs Tekniska

47,7

45,9

47,4

47,4

48,6

-1,2

Vallonbygden

49,3

56,2

50,8

54,6

52,4

-1,6

52

Den officiella sjukstatistiken
Finet

Procent av gruppens sammanlagda arbetstid

2017

2018

2019

2020

Sjukfrånvaro kvinnor

26,6

25,3

26,0

22,0

Sjukfrånvaro män

0,8

2,2

0,6

0,6

Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år

1,0

0,5

0,5

1,3

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år

12,4

11,9

19,3

12,4

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

1,2

5,1

1,1

0,6

Total sjukfrånvaro

6,5

6,6

9,7

8,4

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer

67,7

72,1

85,7

86,7

Procent av gruppens sammanlagda arbetstid

2017

2018

2019

2020

Sjukfrånvaro kvinnor

2,9

2,6

1,8

9,5

Sjukfrånvaro män

3,8

2,1

1,9

2,7

Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år

1,5

0,3

1,4

0,2

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år

4,4

4,0

1,9

2,7

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

3,3

1,0

1,9

5,5

Total sjukfrånvaro

3,7

2,2

1,8

3,9

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer

37,8

8,8

3,7

29,4

Procent av gruppens sammanlagda arbetstid

2017

2018

2019

2020

Sjukfrånvaro kvinnor

5,6

2,5

3,1

7,2

Sjukfrånvaro män

4,4

1,9

2,0

2,3

Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år

48,9

2,2

0,0

2,2

Sjukfrånvaro anställda 30-49 år

0,8

1,0

3,7

8,8

Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

4,8

2,6

1,8

1,5

Total sjukfrånvaro

4,7

2,1

2,3

3,5

Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer

5,8

19,5

0,8

20,4

Finspångs tekniska

Vallonbygden

53

Tillbud och arbetsskador
2019
Bolag

Arbetsskador

2020
Tillbud

Arbetsskador

Tillbud

Finet
Finspångs Tekniska

7

Vallonbygden

14

7

19

1

Inkluderar alla anställda även timanställda.

Pensionsavgångar
Personer som blev/blir 65 år respektive år
Bolag

2018

2019

2020

Finet

2021

2022

2023

1

2024

2025

1

Finspångs Tekniska

1

Vallonbygden

1

2

2

7

1

1

2

Faktisk pension + Prognos
Bolag

2018

2019

2020

2021

2022

Finet
Finspångs Tekniska
Vallonbygden

2023
1

1

2
1

3

2024

2025

1

1

1

3

10

3

2

2
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Mertid 2020
Bolag

Mertid-1

Mertid-2

Mertid-2

timmar

timmar

KR inkl PO

Årsarb.

Finet
Finspångs Tekniska

44,37

13,83

4457

0,03

Vallonbygden

Övertid 2020
Bolag
Finet
Finspångs Tekniska
Vallonbygden

Ö-tid-1

Ö-tid-2

Ö-tid-2

timmar

timmar

KR inkl PO

Årsarb.

74,50

158,00

111 460

0,12

726,17

4 179,82

2 714 476

2,53

32,50

8,50

4 237

0,02

Timanställda 2020
Bolag

Timmar

Lön

Årsarb.

KR inkl. PO
Finet

96,33

10 660

0,05

Finspångs Tekniska

2 503,75

396 300

1,29

Vallonbygden

1 203,75

262 353

0,62

Månadsanställda vikarier 2020
Bolag

Timmar

Lön

Årsarb.

KR inkl. PO
Finet
Finspångs Tekniska

4 547,52

1 088 871

2,34

Vallonbygden

Total mertid, övertid, timanställningar och månadsanställningar 2020
Mertid
Timmar

Övertid

Årsarb.

Finet
Finspångs Tekniska
Vallonbygden

58,20

0,03

Timmar

Timanställda

Årsarb.

Timmar

Årsarb.

232,50

0,12

96,33

0,05

4 905,99

2,53

2 503,75

1,29

41,00

0,02

1 203,75

0,62

Månadsanställda
Timmar
4 547,52

Årsarb.
2,34

TOTALT
Timmar

Årsarb.

328,83

0,17

12 015,46

6,19

1 244,75

0,64
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Kommunstyrelsen

Feriearbeten inom Finspångs kommunkoncern
Nuläge

Feriearbete kan erbjudas under sommarlovet inom kommunens verksamheter.
Feriearbete erbjuds de ungdomar som uppfyller nedan kriterier. Särskilda undantag
och överenskommelser kan förekomma. Undantag från kriterierna kan göras vid
särskilda satsningar.
Kriterier för feriearbete i Finspångs kommun
 Studerar år 1 eller 2 på gymnasiet eller motsvarande


Är folkbokförd i Finspångs kommun



Inte överstiger åldern 20 år



Inte har feriearbetat mer än två år tidigare

Arbetsuppgifternas karaktär avgör
Arbetsuppgifternas karaktär och situation avgör om arbetet är ett feriearbete eller
ett vikariat. Under ett vikariat utförs arbetet istället för ordinarie personal efter en
normal introduktion för uppgifterna. Under ett feriearbete utförs arbetsuppgifterna
utöver ordinarie personalstyrka, uppgifterna är ofta av lättare karaktär och en av
arbetsplatsens ordinarie personal har handledaransvar för ungdomen och finns
under arbetspassen nära till hands.
För en ungdom som uppfyller ovan kriterier ska i regel feriearbete erbjudas om
arbetet utförs inom kommunen. I vissa fall kan undantag göras och ungdomar yngre
än 18 år kan erbjudas vikariat inom kommunens verksamheter, detta bör stämmas
av med HR och målsmans godkännande behövs.
Oavsett anställningsform är det av stor vikt att arbetsmiljö och -uppgifter planeras i
enlighet med de föreskrifter som finns för minderåriga utfärdade av
Arbetsmiljöverket.
En ungdom som söker både sommarvikariat och feriearbete hos kommunen och
blir antagen till det ena erbjuds i regel inte det andra.
För att kunna erbjuda och hålla en gemensam linje ut till Finspångs kommuns
ungdomar och unga vuxna föreslås feriearbete kunna erbjudas inom kommunen
och de kommunala bolagen, Finspångs kommunkoncern.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Ungdomar som omfattas av kriterierna för feriearbete ska kunna anställas i
hela kommunkoncernen under kommunens satsning för feriearbete.
2. Ungdomar som omfattas av kriterierna för feriearbete ska i största möjliga
mån erbjudas anställning som feriearbetare inom kommunkoncernen,
vikariatsanställning ska i första hand riktas till våra myndiga medborgare.
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Kommunstyrelsen

Ansökan ur digitaliseringspotten - samordning eller
anskaffning av IT-system vid bygg- och miljöenheten
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år.
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska
beviljas.
För att vara en attraktiv kommun gentemot både näringsliv och privata aktörer i
exploateringsfrågor, däribland i hög grad bygglovsprocesser, behöver Finspångs
kommun ta nästa kliv in i de digitala rummen. I Finspångs kommuns
digitaliseringsstrategi (KS 2018.0549.005) fastslås följande: ”I Finspångs
kommun ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och
kvalitetsutveckling ske genom digitalisering”.
Inom kort kommer en e-tjänst för ansökan om bygglov att lanseras i kommunens
gemensamma e-tjänsteplattform (Open ePlatform). E-tjänsten möjliggör en säker
digital ansökan, men saknar en direkt koppling till befintligt verksamhetssystem.
Genom en helt digitaliserad bygglovsprocess kan handläggningstiderna kortas,
sökanden få insyn i ärendeprocessen och tilldelas beslutet digitalt, vilket är en
förutsättning för att kunna effektivisera handläggningen och nyttja
digitaliseringens fulla potential. Utredningen ska även eftersträva en mer
rättssäker process genom att inkludera möjligheten till digitala underskrifter och
en digital arkivering.
Bygg- och miljöenheten kan i dagsläget inte erbjuda en digital ansökan som ger
möjlighet att följa bygglovsprocessen digitalt och hålla sig uppdaterad i ärendet.
Ett arbete pågår för att möjliggöra en digital ansökan om bygglov via e-tjänst.
Med nuvarande lösning kommer dock den digitala processen att brytas efter att
ärendet inkommit till kommunen, då nuvarande system inte är integrerade med
varandra. Den sökande kommer därmed inte kunna följa sin ansökan och få
besked via e-tjänsteportalens Mina sidor.
För att haka på i den digitala utvecklingen och erbjuda våra medborgare en helt
digital tjänst samt effektivisera kommunens bygglovsansökan ansöks därför om
medel för att utreda vilka integrationer som är möjliga mellan nuvarande
verksamhetssystem (EDP Vision) och e-tjänsteplattformen (Open ePlatform).
Utredningen ska även innefatta vad det finns för möjligheter via andra
tillgängliga system på marknaden och kostnader kopplat till detta.
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Utredningen som behöver göras inkluderar många digitala system som behöver
interagera med varandra för att få en användarvänlig och driftsäker process.
Exempel på funktioner och system som behöver samverka är
ärendehanteringssystem, e-legitimering, kartsystem, digital signatur, e-post och
e-arkiv, det vill säga funktioner och system som är av stor vikt ur ett
kommungemensamt perspektiv, för att möjliggöra sömlösa digitala lösningar och
framför allt enkel och god service till våra medborgare. Utredningen ska med det
sagt även innefatta vilka användbara system kommunen redan har och vad som
eventuellt behöver upphandlas.
Upplägg
Enheten har idag inte kompetens eller egna resurser för att utföra denna typ av
utredning utan avser att anlita en upphandlad konsult för uppdraget.
Digitaliseringsstrateg deltar i de strategiska frågorna i arbetets upplägg samt
fungerar som stöd vid utformning av konsultens uppdragsbeskrivning.
Ansvarig för projekt: Lina Rüdow, bygg- och miljöchef
Projektägare: Bygg- och miljöenheten
Ansökan
Bygg och miljöenheten ansöker om 350 000 kronor i digitaliseringsmedel för
utredning av möjliga IT-system och förberedelse för att digitalisera
bygglovsprocessen i sin helhet.
Kostnaden är uppskattad efter kontroll med andra kommuner kopplat till
tidsåtgång och timpris för IT-konsult. Ansökan avser år 2021.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 890 000 kronor
kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa finns 1 540 000 kronor kvar.
Förslag till beslut
1. Att bevilja Bygg- och miljöenheten digitaliseringsmedel för utredning av
möjliga IT-system och förberedelse för att digitalisera bygglovsprocessen
under år 2021.
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 350 000 kronor.
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning Lekplats Bruksparken
Beskrivning av ärendet
I beslut KS.2016.0424 beslutades att nyanläggning, upprustning och
demontering av lekplatser skulle genomföras. Lekplats Bruksparken har lyfts
fram under kategorin upprustning.
I planeringsskedet av upprustningen låg Finspångs kommuns fyra element –
vatten, eld, järn och glas med och valet föll på vatten och en vattenlek.
Upprustningen påbörjades under våren 2020 och stod klar sommaren 2020 med
Östergötlands första vattenleksanläggning. Vattenleken har uppmärksammats
medialt och lockat människor från andra kommuner att besöka Finspång.
Vattenleken riktar sig till alla oavsett ålder och har under sommaren och varit
mycket välbesökt.
Upprustning av lekplats Bruksparken har belastat samlingsprojekt Lekplatser
KS.2016.0424 (med 986 000 kr) samt upprustning av lekplatser 2019
KS.2017.1112 (med 500 000 kr). Projektet innebär både upprustning av befintlig
lekpark samt anläggande av vattenlek.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 1 700 854 kr. Avvikelsen
om 214 854 kronor beror på ökad anläggningskostnad för markarbete på
befintlig del av lekplatsen.
Totalt tillkommande driftkostnad uppgår till 47 112 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 139 701 kronor per år.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor: Ekonomisk slutredovisning
Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning Lekplats Bruksparken
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Lekplats Bruksparken

Budgetbeslut §

KS.2016.0424/ KS.2017.1112

Projektnummer

9123

Startdatum
Slutdatum 2020-07

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

1 700 854 kr
1 486 000 kr
-214 854 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Projektet finansieras dels ur budget för lekplatser (986 tkr) som är ett samlingsprojekt där
Bruksparken är utpekat som ett objekt (samlingsprojektet nr. 1564) och dels ur investeringsplan 2018,
där bruksparken är ett utpekat objekt (500 tkr).
Projektet innebär både upprustning av befintlig lekpark samt anläggande av vattenlek.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
186 813 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-186 813 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Invänta antal timmar som ska faktureras

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader uppgår till 139 701 kr per år varav 105 684 kr avser avkrivningar och 34 017 kr avser
intern ränta. Kostnaden för drift och under håll uppgår till 47 112 kr för skötsel av den tillkommande
vattenleken.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2500
akt
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Kommunstyrelsen

Slutredovisning Butbro, gång- och cykelväg
Beskrivning av ärendet
Gång och cykelväg Bubro, med sträckning från Rävudden till Butbro vägkors,
har byggts i samarbete med Trafikverket. Resultatet blev en gång-och cykelväg
med två tillhörande tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning. I
samband med anläggandet av gång-och cykelvägen flyttades och
tillgänglighetsanpassades hållplatsläget Lotorps vägkors. Gång- och cykelvägen
kopplar samman gång- och cykelvägnätet både mot Lotorp och Östermalm.
Syftet med åtgärden var att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i
området samt skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna gå- och
cykla till skolan. Åtgärder resulterade även i att skolskjuts på grund av
trafiksäkerhetsskäl längs aktuell sträcka kunde tas bort.
Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 7 420 268 kr varav
kommunens del utgör 2 547 897 kr samt projektledning med egen personal.
Gång och cykelväg Butbro är ett projekt som pågått under många år. Olika
lösningar med delvis tillhörande projekteringar har lyfts fram under årens lopp
och tvingats förkastas. Detta resulterade i att projektet har föranlett
förgävesprojekteringskostnader med 679 088 kronor, vilket till 50 % ingår i
bidrag från Trafikverket. Kostnaderna för förgävesprojekteringen är bokförd mot
kommunens resultat på kommungemensamma medel år 2018.
Totala tillkommande driftkostnaden för gång och cykelväg och bro uppgår till
19 116 kr.
Kapitalkostnaderna för åtgärden uppgår 283 130 kronor per år, bidraget från
Trafikverket minskar den årliga kostnaden med 167 731 kr, vilket ger en
nettokostnadseffekt på 115 398 kronor.
Äskande för tillkommande budgetram sammanställs i särskilda
delegationsbeslut, då avdrag skall göras för kapitalkostnader som täcks inom
sektorns befintliga budgetram.
Bilagor: Ekonomisk slutredovisning
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Förslag till beslut
1. Att godkänna slutredovisning gång-och cykelväg Butbro
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn
Budgetbeslut §
Projektnummer

GC-väg Butbro

Startdatum
Slutdatum 2018-12

Strategisk plan 2013-2015
1507

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

2 547 897 kr
3 000 000 kr
452 103 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift
Kommunen har fakturerat Trafikverket med halva kostnaden för anläggning av GC-vägen som
kommunen blivit väghållare för i samband med färdigställandet av byggnation. Kostnader för lön av
projektledare kommunen har finansierats av trafikverket.
Projektet har inneburit förgävesprojekteringar med 679 088 kr, vilket trafikverket betalat hälften för.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
134 190 kr
Beräknat utfall helårseffekt
Differens
-134 190 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader uppgår till 311 651 kr per år varav 148 306 kr avser avkrivningar och 134 824 kr avser
intern ränta. Upplösning av statligt bidrag minskar kosnaden med 167 731 kr.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve
2402
akt
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Kommunstyrelsen

Fördelning av miljöutvecklingspott 2021
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs år 2019 (KS 2019.0187) och år 2020
avsattas en del av miljöpotten i driftsbudgeten. I år har det åter varit möjligt för alla
verksamheter att ansöka om medel från drifts- eller investeringsbudgetar.
Totalt inkom 33 ansökningar, mer än en fördubbling jämfört med 2020, med många
spännande förslag. Ansökningarna innehöll en uppskattad kostnad och en
beskrivning av miljö- och klimatnytta. En jury bestående av Hugo Andersson
(miljö- och samhällsbyggnadsråd), Helene From (samhällsbyggnadschef) och Jane
Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt ansökningarna.
En uppföljning av tidigare års miljöpotten gjordes i slutet på 2020. Detta har dröjt
eftersom kommunen saknat ramavtal för elcyklar och därmed har beviljade cyklar
inte kunnat köpas in. Medel blev över eftersom upphandlade cyklar blev billigare än
avsatt i miljöpotten. Utöver detta har kostnader för beviljade laddstolpar kunnat
minskas genom delfinansiering med medel sökt från Naturvårdsverket samt avsatt
osäkerhetsreserv inte behövdes. Uppföljning resulterade i att 95 tkr kunde föras
över till 2021.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2021:
1. Hållbara transporter
a. Elcyklar, elcargocyklar för transport av barn och eldriven side-byside cykel och en rullstolscykel med elmotor.
b. Ecodriving kurser för medarbetare i transportintensiva
verksamheter.
c. Installation av laddstolpar
2. Miljökommunikation – Kamera, stativ och mikrofon för inspelning av
filmer
3. Minskat avfall, ökad återvinning – skräpupplockare och förvaringslådor för
sopsortering
4. Kompostering, biologisk mångfald och egen matförsörjning
a. Insektshotell och bivänliga trädgård
b. Odlingslådor, planteringsbord och frö.
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Enhet/lokalisering

Sektor

Beviljat belopp
Driftsbudget
Investeringsmedel

1. Elcargocyklar för transport av barn
Björnkullens
Social omsorg
korttidsverksamhet
Sonstorps förskolor
Utbildning
Metallens förskola
Utbildning
Ljusfalls förskola
Utbildning
Ekesjö förskola
Utbildning
2. Elcyklar
Boendestöd
Social omsorg
Högby hemtjänst
Vård och omsorg
Rehabenheten
Social omsorg
3. Rullstolscykel med elmotor
Grundsärskolan
Utbildning
4. Side-by-side cykel
Boendestöd
Social omsorg
5. Ekodriving kurser
Hällestad hemtjänst
Vård- och omsorg
Daglig verksamhet
Social omsorg
6. Laddstolpe till elfordon
Betarens hemtjänst
Vård- och omsorg
7. Miljökommunikation – inspelningsutrustning
Sektorcentralt
Samhällsbyggnad
8. Skräpupplockare
Daglig verksamhet
Social omsorg
9. Sopsorteringskärl till boenden
Profilen och Svälthagen
Social omsorg
10. Material till odling, kompostering och vattenhantering
Lillängens förskola
Utbildning
Ljusfalls förskola
Utbildning
Metallens förskola
Utbildning
Dunderbackens förskola
Utbildning
Sonstorps förskola
Utbildning
Grundsärskolan
Utbildning
Daglig verksamhet
Social omsorg
Profilen
Social omsorg
Totalt

2 (3)

21 500 kr
21 500 kr
21 500 kr
21 500 kr
21 500 kr
13 500 kr
13 500 kr
13 500 kr
50 000 kr
84 000 kr
30 000 kr
21 000 kr
16 200 kr
7 500 kr
5000 kr
1 000 kr
12 300 kr
6 300 kr
11 000 kr
1 500 kr
5 700 kr
11 900 kr
4 000 kr
11 600 kr
293 000 kr

134 000 kr

Sektor utbildning får då driftbudget på 134 700 kr, sektor samhällsbyggnad
7 500 kr, sektor social omsorg 91 100 kr och sektor vård- och omsorg 59 700 kr.
Från investeringsmedel får sektor social omsorg 84 000 kr och sektor utbildning
50 000 kr.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 134 000 kr. Återstående 16 000 kr förs över
till miljöpott 2022.
2. Att godkänna föreslagna ansökningar om driftbudget och medel tas från
kommungemensamma medel samt återstående medel från tidigare års
miljöpott.
3. Att avskrivningskostnaderna, 13 400 kr, och räntekostnader, 2 680 kr,
finansieras genom kommungemensamma medel till respektive sektor vid
slutredovisning.
4. Att eventuella driftkostnader som uppstår vid investeringarna ovan belastar
respektive verksamhet.
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Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitaliseringsmedel
för automatiserad vridbar vårdsäng
Beskrivning av ärendet
I vård och omsorgs bidrag kopplat till mål 9 i Agenda 2030 (Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur) ska sektorn arbeta innovativt och ompröva
strukturer och arbetssätt för ökad nytta i hur våra tjänster utförs för ökad
resurseffektivitet och upplevd kvalitet för brukaren.
Sektor vård och omsorg har identifierat en möjlighet att med hjälp av teknik öka
graden av självständighet för brukaren men också gynna arbetsmiljön för
medarbetarna.
På våra särskilda boende förflyttas idag brukare manuellt med hjälp av
medarbetare till och från vårdsäng. Genom att istället använda en högteknologisk
vårdsäng kan brukare som har svårt att komma i och ur sängen själva klara det,
eller med viss hjälp av medarbetare, utan att behöva anstränga sig. Med hjälp av
en fjärrkontroll körs sängen upp till stolsposition och roteras till önskat läge.
Detta underlättar både urstigningen och en eventuell överflyttning till rullstol
eller stålyft. Utöver vridfunktionen kan fjärrkontrollen även reglera sängens höjd
samt rygg- och bendel. Mekanismen är tyst och mycket bekväm för brukaren.
Flera välfärdsteknologiska tester visar att en högteknologisk vårdsäng ökar
brukarens mobilitet och livskvalitet men minskar även arbetsbelastningen för
medarbetarna samt sparar tid och pengar.
Upplägg
En högtekonologisk vårdsäng har under en kortare period testats på Berggårdens
särskilda boende med gott resultat. Nu önskar verksamheten prova ytterligare tre
sängar med förhoppning om att fler brukare kan dra nytta av tekniken. Sängarna
är tänkta att placeras på de avdelningar där enheten har rum för växelvård och
förväntas därmed kunna underlätta avsevärt för berörda brukare.
Införandet kommer att utvärderas löpande.
Ansvarig för införande och uppföljning är enhetschef på Berggården.
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Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 371 700 kronor i digitaliseringsmedel för att
möjliggöra förnyat arbetssätt och inköp av tre högteknologiska sängar för
109 000 kr/st. I ansökan ingår även servicekostnader på 2 980 kr/år och säng. I
offert från leverantör ligger ett avtalsförslag om 5 år där servicekostnaden skulle
uppgå till 44 700 kr för 3 sängar.
Av de avsatta medlen i digitaliseringspotten för år 2021 finns
1 890 000 kronor kvar. Vid beviljande av ovan sökta summa (371 700) finns
1 518 300 kronor kvar. Det finns 750 000 kr i Investeringsmedel för
digitalisering.
Förslag till beslut
1. Att bevilja 327 000kr till sektor vård och omsorg från investeringspotten
för digitalisering till inköp av automatiserade vridbara vårdsängar under
2021
2. Att bevilja medel för digitalisering med finansieringen för avskrivning
och ränta samt servicekostnad för 2021 med sker genom de avsatta
utvecklingsmedlen med summan 81 000kr
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Kommunstyrelsen

Ansökan medel ur digitaliseringspott till läkemedelsrobot
Beskrivning av ärendet
I morgondagens hälso- och sjukvård är insatserna en blandning av digitalt och
fysiskt – men i integrerade processer. Detta för att erbjuda självservice för dem
som kan och vill men också för att göra tjänsterna mer personcentrerade – hur
jag vill, när jag vill, var jag vill. Dessutom behöver vi möta de demografiska
utmaningarna och tänka ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”.
För att nå målen i strategiska planen behöver vi ta tillvara och implementera
digitaliseringens möjligheter och se över vilka processer i våra verksamheter
som kan digitaliseras. Vi behöver också arbeta mot målet om god hälsa och
välbefinnande och då utgå från vad brukaren vill ha för stöd och hur den vill ha
våra insatser utförda.
Sektor vård och omsorg har identifierat att del av läkemedelshanteringsprocessen
kan automatiseras med hjälp av en läkemedelsrobot. En läkemedelsrobot kan
beskrivas som en automatisk läkemedelsautomat där brukaren blir påmind och
själv hämtar ut sin medicin vid ordinerade tider vilket då ersätter ett fysiskt
besök från hemtjänst. Hos brukare med medicin flera gånger om dagen sparar det
in många besök under en månad och öppnar upp möjligheten att använda tiden
hos brukare det behövs bättre. Det ger också brukaren en möjlighet att leva
självständigt och inte vara beroende av hemtjänst.
Användandet av en läkemedelsrobot passar självklart inte alla brukare och en
bedömning av lämplighet görs alltid av sjuksköterska i samråd med
omvårdnadspersonal och brukaren. Likaså följs användandet upp för att
säkerställa patientsäkerheten. Läkemedelsroboten går att kontrollera på distans
och har exempelvis funktioner som larmar om medicin inte tas vid rätt tid eller
om något fel uppstår.
I exempel från andra kommuner har man kunnat visa på att införandet av
läkemedelsrobotar gett både ekonomiska vinster och nöjda brukare.

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

70

Maria Frisäter

2021-02-17
Dnr KS.2019.1223

2 (2)

Upplägg
För att kunna genomföra införande av läkemedelsrobotar så behöver
hyreskostnaden för läkemedelsrobotarna täckas under första året och
personalkostnader motsvarande 10 % skulle behöva avsättas under år 2021.
Tiden skulle läggas på utsedd sjuksköterska för att lära sig system, implementera
arbetssätt och tillsammans med leverantören utbilda berörd omvårdnadspersonal.
Målet är att införa 10 läkemedelsrobotar hos brukare med insatser från utvalda
hemtjänstenheter under 2021. Faller det väl ut kan arbetssätt och användandet
breddas till fler brukare och enheter.
Ansvarig för projekt: Maria Frisäter
Projektägare: Sektor vård och omsorg, hälso- och sjukvårdsorganisationen
Ansökan
Sektor vård och omsorg ansöker om 360 000 kronor i utvecklingsmedel för
införandet av läkemedelsrobotar hos brukare i ordinärt boende.
Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 1 980 000 kronor.
Vid beviljande av ovan sökta summa (360 000 kronor) finns 1 620 000 kronor
kvar.
Förslag till beslut
1. Att bevilja sektor vård och omsorg digitaliseringsmedel för införandet av
läkemedelsrobotar under år 2021.
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med
summan 360 000 kronor.
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Kommunstyrelsen

Svar på motion Integration gör samhället mer hållbart,
uppdrag till demokratiberedningen
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera,
utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen.
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge
demokratiberedningen i uppdrag:
-

-

Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör
en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar
integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan
människor för ökad samhörighet
Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra
en medborgardialog med civilsamhället om integration
Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande
uppdrag eller finner lämpligt
Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige för en djupare
diskussion i anslutning till redovisningen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige
1. Att ge demokratiberedningen i uppdrag, efter att de avslutat nuvarande
uppdrag, att arbeta utifrån motionens viljeinriktning, och att de
återkommer med en uppdragsplan
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Motion - integration gör samhället mer hållbart, uppdrag till
demokratiberedningen
Sammanfattning
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in en motion om att analysera,
utveckla och genomföra medborgardialog om integration i kommunen.
Vänsterpartiet föreslår i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge
Demokratiberedningen i uppdrag:
-

Att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör
en analys av hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar
integration dels föreslår vad mer man kan göra för att öka möten mellan
människor för ökad samhörighet

-

Att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra
en medborgardialog med civilsamhället om integration

-

Att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande
uppdrag eller finner lämpligt

-

Att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige

Vänsterpartiet föreslår även i sin motion att kommunfullmäktige ska besluta att
ge kommunfullmäktige i uppdrag
-

Att fullmäktige för en djupare diskussion i anslutning till redovisningen.

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
73

Motion
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Förslag till uppdrag för Demokratiberedningen
INTEGRATION GÖR SAMHÄLLET MER HÅLLBART Ett samhälle där människor känner sig behövda och ingår i olika sammanhang där de möter
andra människor av olika slag, det må vara ålder, kön, etnicitet, utbildnings- och
inkomstnivå, yrke, fritidssysselsättning, familjeform m.m., är ett samhälle där tillit har goda
möjligheter att växa, där omsorgen om varandra ökar och där färre konflikter uppstår. Det är
ett samhälle där många tänker och verkar INTEGRATION.
Ett samhälle där människor separeras, där ålder styr vem man umgås med, där arbetsplatsen
är starkt enkönad, där människor av olika ursprung sällan möts och umgås, där otrygghet
och ensamhet isolerar, där fördomar och begränsande normer och traditioner hindrar såväl
individers som samhällets utveckling, där elever med olika uppväxtvillkor skiljs åt under sin
skolgång, är ett samhälle där många tänker och verkar SEGREGATION.
Ett samhälle med ett levande, dynamiskt integrationsarbete har bättre förutsättningar än
andra samhällen att bli socialt hållbart. Med integration menar vi integration i begreppets
fulla vidd som det beskrivs i inledningen. En god integration stärker också demokratin.
Hur väl integrerat är Finspång? Hur ser segregation ut i Finspång? Vilka möts, vilka möts
inte?
Vi föreslår att Demokratiberedningen får i uppdrag
att leda ett arbete där personal i olika kommunala verksamheter dels gör en analys av
hur den egna verksamheten på olika sätt idag främjar integration dels föreslår
vad mer man kan göra för att öka möten mellan människor för ökad samhörighet
att om beredningen finner det lämpligt att i uppdraget även genomföra en medborgardialog
med civilsamhället om integration
att uppdraget inleds när demokratiberedningen avslutat nuvarande uppdrag eller finner
lämpligt
att uppdraget löper över ett år och redovisas till fullmäktige
Vi föreslår kommunfullmäktige
att i anslutning till redovisningen tid sätts i fullmäktige för en djupare diskussion.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Stefan Carlsson, Ingrid Westlund, Conny Lindgren, Christer Nyberg, Leila Marttila
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Kommunstyrelsen

Yttrande avseende Regional utvecklingsstrategi - 2040
Beskrivning av ärendet
Finspångs kommun har fått möjlighet att yttra sig över Utvecklingsstrategi för
Östergötland från Region Östergötland.
Region Östergötland har under ett par år arbetat med processen för att ta fram en
ny utvecklingsstrategi för Östergötland (RUS). Den regionala
utvecklingsstrategin ska ersätta det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som
arbetades fram inom dåvarande Östsam. Det regionala utvecklingsprogrammet
har ett tydligt tillväxtfokus i form ökad sysselsättning, ökad ekonomisk tillväxt
och förbättrad infrastruktur. Det regionala utvecklingsprogrammet skrevs innan
regionbildningen var färdig i Sverige, vilket bland annat påverkar vilka aktörer
som har ansvaret för den regionala tillväxten. Idag säger den aktuella
förordningen att varje region ska ha en utvecklingsstrategi och att den ska ses
över varje mandatperiod. Den regionala utvecklingsstrategin betraktas som en
mer övergripande och föränderlig process över tid som utöver tillväxtfrågan ska
hantera andra värden.
Finspångs kommun, både tjänstemän och förtroendevalda, har deltagit i
processen på flera sätt under åren. Dels genom att frågorna kring den regionala
utvecklingsstrategin har behandlats inom olika forum inom Region
Östergötlands samrådsstruktur, men även genom att delta i de workshops som
genomfördes under 2018 och 2019. Arbetet med den regionala
utvecklingsstrategin har löpande rapporteras/informerats inom
samrådsstrukturen. Både tjänstemän och förtroendevalda deltog vid en workshop
anordnad på kommunnivå i början av 2020.
Finspångs kommun har vid flera av dessa tillfällen, samt i inofficiella dialoger,
aktivt lyft frågeställningar och synpunkter under processens gång.
I missivet ber Region Östergötland de som yttrar sig att besvarade följande fyra
frågor.
 Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
 Fångar urvalet av prioriterade strategiska områden de utmaningar som är
viktigast för gemensamma insatser framåt?
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Hur ser ni på de föreslagna principerna för hållbarhet, den rumslig
inriktningen och folkhälsa som utgångspunkter för strategin och hur kan
de bidra till genomförandet av strategin?
Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?

Yttrande
Vad är er samlade uppfattning om strategiförslaget och dess relevans?
Förslaget till Utvecklingsstrategi för Östergötland är möjligt för Finspångs
kommun att arbeta efter de kommande åren. Utvecklingsstrategi för Östergötland
är generellt skriven om allmänt kända utmaningar som samhällsbyggare och
andra aktörer behöver förhålla sig till. Frågorna har relevans idag, men är så pass
allmänt skrivna att de upplevs sakna konkret och tydlig koppling till
Östergötland. De generella skrivningarna gör det svårt att se vad som är unikt
och regionalt för Östergötland. Det gör det också svårare att se vad strategin ska
bidra till att uppnå, det vill säga, vilken eller vilka unika kvalitéer och områden
gör Östergötland till det är och vad vill Region Östergötland och kommunerna
att strategin ska bidra till att uppnå eller förstärka?
Finspångs kommun sakar en tydlig röd tråd mellan det beskriva nuläget och de
fakta som tas upp, till de prioriterade strategiska områdena och slutligen
kraftsamlingsområdena.
Fångar urvalet av prioriterade strategiska områden de utmaningar som är
viktigast för gemensamma insatser framåt?
Finspångs kommun anser att områdena är viktiga. Många av dessa utgör grunden
och förutsättningarna för hur den offentliga sektorn och kommunernas uppdrag
ska utföras de kommande åren.
Men Finspångs kommun saknar en tydlig prioritering som visar vad Region
Östergötland, med kommunerna, vill med Östergötland. Områden som redovisas
upplevs vara omfattande och inkludera nästan allt.
En viktig aspekt som Finspångs kommun lyft tidigare är problematisering av
vilka effekter Covid-19 har på samhället i stort och på Östergötland i synnerhet.
Utvecklingsstrategi för Östergötland bygger till stor del på människors rörlighet,
som en del i ett gott liv, en välmatchad arbetsmarknad och som en del i ett
storregional och internationellt perspektiv. Covid-19 har ställt mycket av det som
tidigare tagits för sanningar på sin spets och människors möjlighet och vilja till
exempelvis att bo i större städer och (eller) ha lång arbetspendling har drastiskt
minskats. Detta är effekter som Finspångs kommun menar kommer kvarstå i
delar även efter Covid-19. En analys av detta i relation till grundtanken i
utvecklingsstrategi för Östergötland saknas. Finspångs kommun menar även att
förändrat arbets- och boendemönster ställer helt andra krav på tillgången till bra,
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stabil uppkoppling aldrig har varit viktigare än nu. Detta är en liten del av
Utvecklingsstrategi för Östergötland.
Finspångs kommun vill även lyfta den konflikt som upplevs skrivas in i
Utvecklingsstrategi för Östergötland genom att behäfta att hela Östergötland ska
växa och alla delar ska ha samma möjlighet att utvecklas. Samtidigt som
kollektivtrafiken tillåts sluta linjelägga trafik som underlättar för arbets- och
skolpendling från stora delar av regionen. Region Östergötland är ansvarig för
kollektivtrafiken. Ska Östergötlands inomregionala funktionalitet utvecklas och
olika geografiers och platsers varierande förutsättningar beaktas och tas till vara
måste det säkerställas att det finns kollektivtrafik som är anpassad för arbets- och
studiependling i hela Östergötland. I synnerhet utanför de två större städerna,
noderna. Region Östergötlands intentioner och mål i Utvecklingsstrategin bör
med tydlighet vara styrande för kommande regionala trafikförsörjningsprogram,
länstransportplan och andra motsvarande dokument.
I området för klimatneutralt och cirkulärt är det enda om rådet att kraftsamla
kring genomförandet av energi- och klimatstrategin. Men som Finspångs
kommun uppfattar den så gäller den enbart fram till 2023. Vad vill Region
Östergötland, vilket framåtsyftande arbete bör initieras?
Hur ser ni på de föreslagna principerna för hållbarhet, den rumslig inriktningen
och folkhälsa som utgångspunkter för strategin och hur kan de bidra till
genomförandet av strategin?
År 2021 upplevs de tre ramarna för Utvecklingsstrategi för Östergötland som
både självklara och viktiga aspekter att förhålla sig till i utvecklingen av
Östergötland. Men Finspångs kommun hade gärna sett förtydliganden i ett par
avseenden.
Skrivningarna om Agenda 2030 upplevs inte vara anpassade till Östergötland
och det arbete regionen och kommunerna kan göra. På vilket sätt är varje delmål
relevant på regional och lokalnivå? En specificering av detta skulle ge tydliga
kopplingar till de insatsområden som det ska kraftsamlas i.
Den rumsliga aspekten är mycket central i ett genomförande av
Utvecklingsstrategi för Östergötland. En ny, väl utvecklad och mycket väl
förankrad rumslig strategi är en viktig utgångspunkt för en gemensam syn på
regionen som helhet. Finspångs kommun vill lyfta att det kommunala
planmonopolets olika aspekter är en viktig förutsättning för den kommunala
utvecklingen. Där med inte sagt att en utökad mellankommunal och
mellanregional samverkan inte är viktig. Det är den.
Region Östergötland missar återigen att beröra andra angränsade regioner än
Stockholm och dess betydelse för både regionen och oss kommuner. Utifrån ett
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gränsperspektiv är det inte rimligt att varken relationerna till Region Örebro eller
Region Södermanlands beskrivs. Örebro, trots sitt läge, sin arbetsmarknad och
med sin högskola, nämns inte alls. Örebro är en viktig del i funktionaliteten,
precis som Jönköping kan anas vara det.
Vidare noterar Finspångs kommun att den bild som illustreras på s. 10 visar
inomregionala stråk samt utomregionala stråk. Det finns inget i denna
visualisering som visar det viktiga funktionella arbetsmarknads- och studiestråk
som omfattar Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.
Folkhälsa är ett brett och viktigt begrepp som omfattar många aspekter, det är en
viktig ram för Utvecklingsstrategi för Östergötland. Men avsnittet om folkhälsa
baseras helt på en hänvisning till Östgötakommissionens rapport. Finspångs
kommun anser att Östgötakommissionens slutsatser är viktiga, men hade velat se
en tydligare prioritering av Östgötakommissionen slutsatser av Region
Östergötland.
Finspångs kommun önskar också att ett perspektiv som lyfter folkhälsa hos unga
lyfts in. I det avseendet är civilsamhället och deras insatser avgörande för unga
möjligheter till att skapa sig ett jämlikt och välmående liv. Civilsamhällets
insatser, många gånger i samarbete med det offentliga, är ett sätt att undvika att
folkhälsa helt blir en fråga om klass och socioekonomi. Att utveckla befintliga
och skapa nya samarbeten mellan aktörer är nödvändigt för ett framgångsrikt
genomförande av strategin.
Hur tycker ni strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra?
Finspångs kommun anser denna fråga är högst relevant. I Utvecklingsstrategi för
Östergötland saknas en tydlighet i vem som har ansvaret för genomförandet och
vem som ska leda processerna. Det leder ofta till att inget händer och ingen
känner vare sig ansvar eller befogenhet.
Finspångs kommun menar att Region Östergötland har ansvaret för att initiera,
leda och samordna genomförandet av Utvecklingsstrategi för Östergötland. Det
främst utifrån sitt ansvar för det regionala utvecklingsuppdraget men även som
ägare av Utvecklingsstrategi för Östergötland.
Region Östergötland har en samrådsstruktur som bör användas för
genomförandet. Använd de nätverk, samrådsgrupper och regionala forum som
redan finns etablerade, skapa inga nya strukturer. Region Östergötland ska
prioritera och initiera områden som ska lyftas. Vidare menar Finspångs kommun
att de kommuner som har möjlighet, vid givet läge, ska ha möjlighet att delta.
Det ska inte finnas krav på att samtliga kommuner aktivt arbetar i samtliga
frågeställningar samtidigt. Alla kommuner har olika förutsättningar, och bör där
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med ha möjlighet att delta i det gemensamma arbetet utifrån dessa
förutsättningar och deras egna prioriteringar. Använd samrådsstrukturen för
informationsspridning.
Finspångs kommun kommer i sitt strategiska arbete att se till att en beslutad
Utvecklingsstrategi för Östergötland är ett planeringsunderlag. Även i det
operativa arbetet som kommer ur strategierna kommer Finspångs kommun i den
mån det är möjligt delta i arbetet. Finspång ska arbeta för att göra en beslutad
Utvecklingsstrategi för Östergötland känd i organisationen. Finspångs kommun
utgår från att Region Östergötland avser genomföra samma sak, att implementera
Utvecklingsstrategi i era ledande och styrande dokument, främst i regional
utveckling och samhällsplanering.
Förslag till beslut
1. Att ställa sig bakom ovanstående yttrande om Utvecklingsstrategi för
Östergötland
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Tillsammans för Östergötland
Utvecklingsstrategi för Östergötland är ett försök att blicka in i framtiden.
Att formulera en gemensam målbild för hur livet i Östergötland ska vara
2040. Utvecklingsstrategin är resultatet av en bred dialog mellan många
människor och organisationer.
Under arbetet med att formulera en strategi för Östergötlands utveckling
så har många frågor som är viktiga för Östergötlands utveckling och
som vi behöver fortsätta arbeta tillsammans med lyfts fram. Den
gemensamma nämnaren för dessa är hur vi tillsammans kan göra
omställningen till ett hållbart samhälle.
Tanken med Utvecklingsstrategi för Östergötland är att den ska vara en
gemensam målbild och en vägvisare för arbetet med hållbar utveckling i
Östergötland, både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
De beslut vi alla fattar idag påverkar också kommande generationernas
möjlighet att leva ett gott liv.
Ordet utveckling har en positiv klang och är något som de flesta av oss
vill vara delaktiga i. Men för att nå utveckling behövs förändring.
Vi behöver ha mod att pröva nya lösningar och ompröva hur vi
agerar. På många områden behöver förändringen drivas
gemensamt av flera aktörer och därför är en samverkan nyckeln
för att vi tillsammans ska kunna utveckla Östergötland.
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RUS
En kompass
för framtiden
Utvecklingsstrategi för Östergötland bygger på
de tidigare utvecklingsprogram för Östergötland
som tagits fram. Det är dock den första strategin
framtagen efter regionbildningen 2015. Det
är också den första framtagen i en omvärld
där flernivåstyret är fullt ut genomfört genom
att regionbildningen är fullbordad i Sverige.
Det är den första utvecklingsstrategin för
Östergötland efter förändringarna i förordningen
om regionalt tillväxtarbete där strategin ska ses
över varje mandatperiod. Strategin kan ses som
en kunskapsdriven kompass för framtiden. En
kompass för hållbar utveckling.

4

Utvecklingsstrategin ska ses som en process, ett arbetssätt, ett kontinuerligt
arbete.Vår omvärld är föränderlig. Det kommer finnas behov att komplettera
och justera strategin när den ses över. Det behöver byggas ett system för
kontinuerlig utvecklingsplanering i Östergötland. Region Östergötland har
en central roll i att leda och samordna arbetet tillsammans med kommunerna
i Östergötland för att samverka, bygga kunskap för gemensamt lärande, följa
upp och utvärdera. För att därefter komplettera och justera när det behövs.
Det är viktigt att utvecklingsstrategin och de kommunala översiktsplanerna
ses som kommunicerande kärl i linje med lagstiftningens intentioner.
Utvecklingsstrategins dialog- och framtagandeprocess påbörjades 2018 och
har involverat en stor mängd olika aktörer på lokal, regional och nationell
nivå. Ambitionen med processen har varit att skapa en bred delaktighet och
samsyn kring dessa gemensamma vägval och prioriteringar. I framtagandet
av utvecklingsstrategin har vikten av gemensamma utgångspunkter för
Östergötlands utveckling blivit tydlig.
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kommuner och orter i regionen stärks? Vilken
utvecklingspotential frigörs då? Och hur påverkas
sociala och miljömässiga aspekter av en sådan
utveckling? För att belysa detta breddades
begreppet funktionalitet till att återspegla
hållbarhetens tre dimensioner baserat på BRP+.
Ett mått på hållbar utvecking och livskvalitet.

En utvecklingsstrategi ska finnas i varje region. Att ta fram strategin är en
del av det regionala utvecklingsuppdraget. Strategin ska vara en samlad och
sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla mål
och långsiktiga prioriteringar för arbetet. Traditionellt har regional utveckling
handlat om regional tillväxt, att skapa så bra förutsättningar för ekonomins
funktionssätt som möjligt. En utveckling har skett över tid från utjämning
till tillväxt genom specialisering och större arbetsmarknadsregioner, så kallad
regionförstoring. Inriktningen på arbetet har i mångt och mycket baserats på
teorin om den nya ekonomiska geografin. Ursprunget är EU:s inriktning på den
europeiska regionalpolitiken och detta utgör fortsatt kärnan i uppdraget.
Samtidigt har hållbarhet på senare år fått en allt mer framträdande
roll i det regionala utvecklingsuppdraget. I uppstarten av arbetet med
utvecklingsstrategin lät Region Östergötland därför WSP (Kontigo)
genomföra en explorativ studie med syfte att undersöka vad som händer
med utvecklingen i Östergötland om sambanden och samspelet mellan

Resultaten från studien Funktionalitetens betydelse
för Östergötlands utveckling visar att om Östergötland
hänger ihop och fungerar bättre som en helhet, när
det gäller tillgång till service, arbetsmarknad och
näringsliv så ökar välståndet (mätt som BRP+)
i hela Östergötland – detta kallades den hållbara
geografins utveckling. Region Östergötland har
därefter i linje med rapportens rekommendationer
bland annat tittat vidare på bostadsmarknadens
funktionalitet tillsammans Östergötlands
kommuner, då detta bidrar till en ökad hållbar
utveckling och livskvalitet.
Utvecklingsstrategin tar därför sin utgångspunkt
i att förbättra Östergötlands funktionalitet i
denna breda mening. Det betyder att hållbarhet,
rumslighet och folkhälsa utgör viktiga
förutsättningar. När det gäller hållbarhet är
utgångspunkten FN:s globala mål och Agenda 2030.
I avsnittet rumslig inriktning anges de
övergripande rumsliga prioriteringarna och under
folkhälsa beskrivnings hälsans bestämningsfaktorer.
Dessa tre byggstenar ger tillsammans ramen för den
hållbara geografins utveckling i Östergötland.

84

5

Flernivåsamverkan

Den regionala utvecklingsstrategin är en pusselbit i en flernivåsamverkan, den röda
tråd som binder samman strategier på lokal, regional, nationell och internationell nivå
(se figur)
Agenda 2030 (internationell nivå)
FN antog 2015 ett antal globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, i syfte
att samla världen i en kraftfull satsning på att avskaffa extrem fattigdom, minska
ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Global nivå
EU-nivå

Agenda 2030

Den gröna given

Sammanhållningspolitik

RUS

Nationell nivå

Nationell strategi för
hållbar utveckling

ÖMS 2050

Regional nivå

• Innovation och företagande
• Attraktiva miljöer och tillgänglighet
• Kompetensförsörjning
• Internationellt samarbete
För tillfället pågår arbete med en ny nationell strategi.
Utvecklingsstrategi för Östergötland (regional nivå)
Utvecklingsstrategin sätter ut kursen för det regionala
utvecklingsarbetet i Östergötland utifrån den nationella
strategin. Utvecklingsstrategin ska också bidra till
Agenda 2030. Region Östergötland samverkar med
regionerna i Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och
Örebro län om genomförandet av EU:s strukturfonder,
ett viktigt verktyg i genomförandet av den regionala
utvecklingspolitiken i Sverige. Utvecklingsstrategierna i
dessa regioner är styrande för detta arbete.
För storregional planering finns en storregional
samverkan med Region Gävleborg, Stockholm, Sörmland,
Uppsala län, Örebro län och Västmanland. I den
gemensamma strategin ÖMS 2050 sätts målet: stärkt
hållbar konkurrenskraft genom effektiv användning av
resurser och samverkan i en storregional struktur som
främjar den funktionella sammankopplingen inom östra
Mellansverige. Den strategiska inriktningen för att nå
målet är
• Integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna

Utvecklingsstrategi
för Östergötland

Lokal nivå

Strategin anger regeringens prioriteringar för att nå
målen:

Kommunala översiktsplaner

• Verka för en koncentrerad, tät och sammanhållen
bebyggelse i de bästa kollektivtrafiklägena
• Länka samman de storregionala nodstäderna med
Stockholm och med varandra genom tvärförbindelser
• Stärka östra Mellansveriges internationella kopplingar
och förbindelser med andra storstadsregioner som
Helsingfors, Oslo och Öresund
• Säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Målen är globala och måste därför översättas till nationella, regionala och lokala
kontexter, då det är där som genomförandet i praktiken kan ske. De 17 målen i Agenda
2030 är integrerade i varandra och odelbara.
EU:s sammanhållningspolitik (europeisk nivå)
EU:s regionalpolitik, den s.k. sammanhållningspolitiken, tillsammans med Agenda 2030,
är utgångspunkter för Sveriges prioriteringar i den regionala utvecklingspolitiken. EU:s
nya tillväxtstrategi ”den gröna given” har målsättningen att uppnå ett klimatneutralt
Europa innan år 2050. Den gröna given är paraplyet för all verksamhet på EU-nivå, och
samtliga EU-strategier ska bidra till att uppfylla ambitionerna med den gröna given.
Östergötland omfattas också av EU:s strategi för Östersjöregionen, som syftar till att
fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma
utmaningar som länderna i regionen står inför idag.
Nationella strategin för hållbar utveckling (nationell nivå)
Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020
är beslutad av regeringen och är vägledande för arbetet med regional utveckling och
ska bidra till det av riksdagen antagna målet för den regionala utvecklingspolitiken:
utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet. Regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional
utveckling: att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det
regionala utvecklingsarbetet och få tillgång till utvecklingsresurser.
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Kommunala översiktsplaner (lokal nivå)
Den kommunala översiktsplanen har en central roll
i kommunernas arbete att formulera strategier för
en långsiktigt hållbar utveckling. En översiktsplan
ska ange såväl en långsiktig och övergripande
utvecklingsstrategi som grunddragen i den avsedda
användningen av mark- och vattenområden. En viktig
länk i flernivåsamverkan är att lagstiftningen klargör att
de regionala utvecklingsstrategierna (Utvecklingsstrategi
för Östergötland) ska ta hänsyn till de östgötska
kommunernas översiktsplaner och andra relevanta
kommunala strategier och planer. På samma sätt anger
plan- och bygglagen att kommunernas översiktsplaner
ska ta hänsyn till de regionala utvecklingsstrategierna.
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Hållbarhet
Utvecklingsstrategins tar sin utgångspunkt i FN:s mål för
hållbar utveckling (Agenda 2030). Strategin tar fasta på att
de 17 målen i Agenda 2030 alla har beröringspunkter med
varandra och behöver ses som en helhet. För att göra målen
mera konkreta har de i utvecklingsstrategin grupperats utifrån fem olika
aspekter på hållbarhet. Med stöd av de fem principerna kan genomförandet
av strategin ge en mera direkt och konkret förståelse för hur hållbarhet
behöver genomsyra allt arbete. Följande principer ska vara vägledande i
genomförandet och understryker hur olika mål och målområden samspelar
med och förstärker varandra.
Insatser som görs ska bidra till jämlika och jämställda levnadsvillkor
INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

hur samhället, och livet, är och hur det skulle kunna
vara, och hjälper till att hålla ihop samhället.
Insatser som görs ska bidra till hållbart arbetsliv
och tillväxt

Hälsoläget är en bra värdemätare på välbefinnandet. Därför är insatser, som
bidrar till att minska skillnader mellan grupper i Östergötland beroende på
bakgrundsfaktorer som utbildningsnivåer, kön, bostadsort och flera andra
socioekonomiska faktorer viktiga. Förverkligad jämställdhet är avgörande för
att bidra till att målen kan uppnås.
Insatser som görs ska bidra till miljö i balans
INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Strävan ska vara att återskapa och värna om hållbara balanser i länets
ekosystem oavsett det gäller skogar, jordbruksmark, stadsmiljöer, sjöar,
vattendrag, hav eller andra marktyper. En viktig insats är att bidra till att
användningen styrs över från att förbruka till att cirkulera resurser. Men
framför allt handlar det om att, för klimatets skull, energieffektivisera och
ersätta fossil energi med förnybar.
Insatser som görs ska bidra till hållbara livsstilar i hållbara samhällen
HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Detta handlar bland annat om hur människor reser, hur gods och varor
transporteras, om hur avfall tas om hand, om informationsströmmar och om
tillgången till mat, energi och andra förnödenheter. Det handlar också om hur
varor och tjänster produceras och vilka krav och förväntningar vi har på hur
det sker. Kulturen och civilsamhället skapar arenor för tankar och idéer om

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

En fungerande arbetsmarknad och hållbar tillväxt
kräver en tålig, väl anpassad infrastruktur och hållbar
utveckling för företag i regionen. Det måste också
finnas ett innovationssystem, som samlar aktörer från
näringsliv, akademi och offentlighet för att främja
innovation och rusta för framtiden.
Insatser som görs ska bidra till samverkan
och delaktighet

Östergötland ska präglas av samverkan, delaktighet
och en stark känsla av tillit. Därför ska vi bygga
samhällsstrukturer, som främjar inkludering och
som underlättar för alla människor att vara delaktiga
i det framtida samhällsbygget. Strukturerna
som öppnar för delaktighet och medverkan i
samhället är både formella och informella. Att
de formella strukturerna är transparenta och
tillgängliga är viktigt, men det måste också utvecklas
förhållningssätt, som gör att människor känner att
de är inbjudna och välkomna att delta.
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Folkhälsa
Hållbarhetens tre dimensioner och Agenda 2030 ligger helt i linje
med folkhälsoperspektivet. Folkhälsa betraktas som en del av den
sociala hållbarheten och innebär helt enkelt ett sätt att sätta fokus på
hälsoperspektivet. För att illustrera det komplexa samspelet mellan samhälle
och individ vad gäller förutsättningar för en god hälsa på lika villkor tog
Östgötakommissionen för folkhälsa fram en sammanfattande Östgötamodell för
jämlik hälsa (se illustration). Modellen är en vidareutveckling av konceptet
hälsans bestämningsfaktorer som visar på samspelet mellan individ, miljö och
samhälle. Basen beskriver grundläggande förhållningssätt för att skapa ett
jämlikhetsperspektiv; proportionell universalism samt en människosyn som
utgår från alla människors lika värde. Proportionell universialism innebär att
alla ska kunna nås av insatser men i olika form och intensitet utifrån sina
behov.

En god hälsa ger förutsättningar för en
välfungerande ekonomi i Östergötland.
Hälsotillståndet i befolkningen påverkar den
ekonomiska tillväxten utifrån flera mekanismer.
En god hälsa i befolkningen ökar tillgången
på arbetskraft. Den ökar därtill produktiviteten
genom att underlätta en effektivare användning
av utrustning, maskiner och annan teknologi.
En god hälsa är också kopplad till den generella
utbildningsnivån vilken har betydelse för
företagens kompetensförsörjning och till sparandet,
vilket ökar tillgången till investeringsbart kapital
för näringsliv och offentliga investeringar.
Investeringar i hälsa är ett medel att uppnå
ekonomiska mål för tillväxt, den hållbara
geografins utveckling.

Goda livsvillkor och god- och jämlik hälsa är centralt för den hållbara
geografins utveckling, vilket också är skälet till att Agenda 2030 och
hållbarhetsperspektiven kompletteras med ett folkhälsoperspektiv.
Östgötamodellen bidrar till att synliggöra samspelet mellan de olika
nivåerna, individ, miljö och samhälle och därmed hur de påverkar
utvecklingsmöjligheterna i Östergötland.
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Ett sammanhållet Östergötland och den flerkärniga strukturen illustreras med de
kommunala centralorterna (i mörkblått illustrerade genom orternas utbredning och
med ljusblå större områden i relation till befolkningsmängd för Linköping, Norrköping
och Motala), övriga tätorter i mörkblått illustrerade med prickar i en storlek i relation
till ortens befolkningsmängd.

Rumslig inriktning
En god funktionalitet i Östergötland, med bra kopplingar nationellt och
internationellt, stärker förutsättningarna för hållbar utveckling och goda
livsvillkor för regionens invånare. Genom att skapa mer sammanhållna
arbets-, bostads- och studiemarknader åstadkommer vi en högre
marknadspotential och skalfördelar. Attraktiva livsmiljöer drar till sig
kvinnor och män och företag. Den rumsliga inriktningen anger därför den
övergripande strategin och prioriteringen för att ta till vara Östergötlands
rumsliga förutsättningar på bästa sätt. Den rumsliga inriktningen är vägledande
för utvecklingsstrategin och dess genomförande och ska fördjupas i en av
regionfullmäktige antagen Rumslig strategi för Östergötland.

Den rumsliga strategin ska innehålla en väl
sammanvägd rumslig inriktning för Östergötland
(strukturbild) som anger en tydlig prioritering av
olika platsers funktioner och dess relationer. Detta
arbete har inletts och sker i nära samverkan med
Östergötlands kommuner och planeras vara slutfört
senast 2023.
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Ett sammanhållet Östergötland

Östergötland har generellt sett goda möjligheter till ett dagligt utbyte mellan
regionens olika delar. Delarna kompletterar varandra som bostadsplatser,
arbetsplatser och serviceplatser och skapar därför en mångfald av attraktiva
livsmiljöer. Genom att ytterligare stärka den inomregionala funktionaliteten i
Östergötland ges förutsättningar till att skapa en mångfald av olika attraktiva
livsmiljöer och en väl fungerande ekonomi. Att stärka Östergötlands goda
möjligheter till dagligt utbyte, dvs. ökad regionintegrering, i syfte att skapa en
sammanhållen flerkärnig region med väl integrerade arbets-, utbildnings- och
bostadsmarknader har högst prioritet i den rumsliga inriktningen.
Den inomregionala funktionaliteten i Östergötland ska stärkas på ett
sätt så att olika geografiers och platsers förutsättningar beaktas och tas
tillvara(geografiskt helhetsperspektiv) i hela Östergötland.

Eskilstuna

Stockholm

Örebro

Nyköping

Finspång

Motala
Vadstena

Norrköping

Söderköping

Linköping
Ödeshög

Mjölby
Boxholm

Åtvidaberg
Valdemarsvik

Kisa
Österbymo

Jönköping

Mot Öresund
Ett uppkopplat Östergötland som utnyttjar det goda läget
där storregionala nodstäder, illustreras som större blå
prickar. Centralorterna i Östergötland illustreras som
mindre blå prickar. Närliggande orter i grannlänen med
mellankommunal funktion illustreras som blå prickar.
De viktigaste storregionala sambanden illustreras med
blå pilar.
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Ett uppkopplat Östergötland

Den relativa närheten till Stockholm och
Mälardalen (östra Mellansverige) ger Östergötland
goda möjligheter att samarbeta och samagera i
Sveriges främsta tillväxtregion. Ungefär hälften
av Sveriges befolkning och ungefär hälften
av Sveriges ekonomiska tillväxt sker i östra
Mellansverige. Östergötland ska verka för att stärka
funktionaliteten här, att verka för att integrera
arbets-, bostads- och studiemarknaderna. Det finns
ett ömsesidigt intresse av en sådan utveckling, där
såväl helheten som de ingående delarna kan få
fördelar av en ökad storregional integration. Här
är relationen med Stockholm särskilt viktig.
För Östergötlands del är det viktigt att samverka
storregionalt utifrån en egen styrka. Utöver
relationen till Stockholm är relationen mellan
Linköping och Norrköping särskilt viktig.
Tillsammans utgör dessa regionala nodstäder ett
viktigt bidrag till funktionaliteten med Stockholm
och övriga östra Mellansverige. Här ger även det
89

nationella kommunikationsstråket genom Östergötland förutsättningar för att
stärka sambanden med Jönköping vilka bör tas tillvara.
Ta till vara Östergötlands goda läge

Östergötland har goda förutsättningar genom sitt geografiska läge. Det
nationella och internationella kommunikationsstråket från Stockholm i
nordost som via Norrköping och Linköping fortsätter mot Jönköping i
sydväst och vidare mot Göteborg och ner mot Malmö och vidare ut mot den
europeiska kontinenten. Att stärka detta kommunikationsstråk är centralt för
att skapa goda utvecklingsmöjligheter i Östergötland.
För att ta tillvara Östergötlands goda läge och skapa ett sammanhållet och
uppkopplat Östergötland bör utvecklingen ske utifrån rumsliga principer, dvs.
på samma sätt som för hållbarhetsprinciperna så ska insatser bidra till att:
• prioritera bebyggelseutveckling på platser med goda förutsättningar till platsutveckling
för att stärka och utveckla attraktiva livsmiljöer och
• verka för en tät, sammanhållen och koncentrerad bebyggelse i de bästa
kollektivtrafiklägena för att främja en hållbar ortsstruktur med hänsyn tagen till
platsens förutsättningar.

Läs mer på Region Östergötlands webbsida
www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek
• Regeringens handlingsplan Agenda 2030
• SKR rapport: Ledarskap för hållbar utveckling
• SKR rapport: Att hantera komplexa samhällsutmaningar
• Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft
• ÖMS 2050 – Samverkan kring planering i östra
Mellansverige
• Funktionalitetens betydelse för Östergötlands utveckling
• Östgötakommissionen för folkhälsa: slutrapport
90
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Omvärld
Östergötland möter precis som övriga Sverige
några stora övergripande samhällstrender som
påverkar förutsättningarna för det regionala
utvecklingsarbetet. Klimatförändringarna och
hållbart resursanvändande är och kommer med
stor sannolikhet fortsatt vara dominerande
frågor under många år framåt. För att möta dessa
utmaningar kommer stora systemförändringar
krävas. En alltmer global ekonomi ger förändrade
förutsättning för det östgötska näringslivet,
samtidigt som trender pekar på mer lokala
marknader. Allt fler bor i städer. Samtidigt har ett
antal oväntade samhällsstörningar under de senaste
åren utmanat krisberedskapen i Sverige och påvisat
flera fall av sårbarhet i samhället, inte minst under
covid-19-pandemin.Vilken riktning kommer
utvecklingen ta?
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Digitaliseringen är ytterligare en samhällsomvandling som förändrar
samhällsbyggets förutsättningar. Arbetslivet förändras i snabb takt och
näringslivet står inför stora strukturomvandlingar i digitaliseringens kölvatten.
Digitaliserade tjänster är oberoende av det fysiska rummet. Detta innebär
att samhället och inte minst den offentliga servicen, har stora förutsättningar
att nyttja digitala verktyg för ökad tillgänglighet. Samtidigt finns ett digitalt
utanförskap där delar av invånarna saknar infrastruktur, tekniska verktyg och/
eller kunskap för att till fullo vara digitalt delaktiga.Vad betyder allt detta för
utvecklingen? Inte minst för platsens betydelse? Eller kommer arbetslivet trots
allt i stor utsträckning kräva fysisk närvaro? Här ser det så klart olika ut i olika
branscher och yrken, men vad kommer vara den övergripande trenden?
Ett hållbart utvecklingsarbete kräver medvetenhet om dessa stora
samhällstrender. Det kräver en flexibilitet för att kunna anpassas till ändrade
riktningar i trenderna. Förändringar kan ske snabbt. Det är därför viktigt att
Utvecklingsstrategi för Östergötland tar hänsyn till dessa trender och har den
flexibilitet som krävs för att justera inriktningen om vår omvärld förändras.
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En växande befolkning

Nuläge
Östergötland utgör Sveriges fjärde största befolkningskoncentration och består
av 13 kommuner. Östergötland är en del av Sveriges ekonomiska motor
med Stockholm som centrum. Östergötland har stora naturresurser med
jordbruksmark, vatten och skogar. I väster finns vätternkusten och i öster kustoch skärgårdslandskapet som vetter ut mot Östersjön. Slättlandskapet går som
ett väst-östligt stråk genom de centrala delarna av Östergötland. I norr och
söder finns skogsbygder med lite olika karaktär.Variationen i miljöer skapar
goda förutsättningar.
Till följd av landskapets karaktär har Östergötland mycket jord-och
skogsbruksmark. De gröna näringarna och relaterade branscher är relativt sett
starka här. Det gäller t.ex. pappersindustrin. Östergötland är en högteknologisk
industriregion med en stor branschbredd. Detaljhandel och företagstjänser
är andra stora branscher som bidrar till en välfungerande regional ekonomi.
Östergötland har också rika kultur- och naturmiljöer, t.ex. i klostermiljön i
centrala Vadstena, en vacker skärgård, urbana miljöer och mycket mer. Den
östgötska ekonomin står stark, bland annat tack vare en stor branschbredd som
ger ett dynamiskt näringsliv, samtidigt som här finns spets och exportföretag.
Linköpings universitet är avgörande för Östergötlands utveckling i
en kunskapsintensiv ekonomi. Universitet är självklart viktigt som
utbildningsinstitution, men minst lika viktigt är den roll universitet spelar för
ett innovativt Östergötland. Forskning leder till nya idéer och innovationer
som leder till nya företag och tillväxt och arbetstillfällen. På samma sätt
utgör universitetssjukvården en kunskapsnod som ger ringar på vattnet i den
östgötska ekonomin. Här är den högspecialiserade vården och samarbetet i
den sydöstra sjukvårdsregionen avgörande för att skapa förutsättningar för att
bibehålla och utveckla den här rollen för universitetssjukvården.

• I Östergötland bor det drygt 465 000 invånare
och har ökat med 36 000 sedan 2010. Enligt
prognoser kommer den här utvecklingen fortsätta
med en ökning om ytterligare 51 000 östgötar
fram till 2040. Ökningen av antalet personer
väntas bli störst bland yngre och äldre personer,
vilket kommer öka behovet av tjänster inom
välfärden: vård, skola och omsorg.
• Befolkningen är koncentrerad till främst
Norrköping och Linköping. På landsbygderna är
befolkningen relativt utspridd.
• En viktig orsak till att befolkningen i
Östergötland växt är att människor från andra
delar av världen kommit till regionen. Framöver
väntas dock befolkningen öka i en långsammare
takt.
• Länets kommuner varierar i storlek, från 3700
invånare till 161 000 invånare.
Östergötland har goda förutsättningar för
regionintegrering

• Merparten av Östergötlands invånare finns på
platser i slättlandskapet eller dess närhet med
de storregionala nodstäderna Linköping och
Norrköping som befolkningscentrum, vilket
ger goda förutsättningar för dagligt utbyte,
dvs. regionintegrering. Sveriges fjärde största
befolkningskoncentration finns här.
• Östergötlands delar behöver kopplas samman.
Här finns därför potential för utveckling genom
att skapa god funktionalitet, inte minst vad gäller,
arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.
• Det är redan idag kapacitetsbrist på södra
stambanan som begränsar möjligheterna att
utveckla Östgötapendeln och anslutande trafik.
Spårbunden trafik är en förutsättning för att
knyta samman Östergötland på ett miljömässigt
hållbart sätt.
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Östergötland har ett bra läge och goda
förutsättningar för regionförstoring

• Östergötland ligger längs stråket mellan
Stockholm och Öresundsregionen, en del av
Scandinavian Mediterrean Corridor, en av EU
utpekad och prioriterad transportkorridor.
Detta ger goda förutsättningar tillsammans
med närheten till Stockholm. FehmarnBältförbindelsen kommer ytterligare förstärka de
goda förbindelserna.
• Östergötland är en del av den funktionella
geografin i östra Mellansverige där Stockholm
är navet och där nästan hälften av Sveriges
befolkning finns. Östra Mellansverige står för
mer än hälften av tillväxten i Sverige och det
finns en stark befolkningsutveckling. Detta ger
goda förutsättningar för regionförstoring i den
geografin.
• Östergötland har god tillgång till digital
infrastruktur men den är ojämnt fördelad mellan
kommuner och olika geografier
Efterfrågan på arbetskraft är stor samtidigt som
arbetslösheten är relativt hög i vissa grupper.

• Östergötland har haft mycket bra jobbtillväxt de
senaste åren. Arbetslösheten i Östergötland är i
nivån med riksgenomsnittet.
• Det är främst ungdomar, utrikes födda och
personer med låg utbildning som saknar arbete.
Bland ungdomar var arbetslösheten år 2019
knappt 4 procent för kvinnor och drygt 5 procent
för män.
• Nästan hälften av alla jobb kräver en
högskoleutbildning.
• Många bristyrkesutbildningar har ett mycket lågt
söktryck.
Utbildningsnivån i länet är hög men inte jämnt
fördelad

• Utbildningsnivån i Östergötland har länge ökat
och fortsätter att göra så, främst bland kvinnor.
2019 hade 47 procent av kvinnorna eftergymnasial
utbildning och 37 procent av männen.
• 84 procent av flickorna i niondeklassarna är
behöriga till gymnasiets yrkesprogram och
81 procent till gymnasiets naturvetar- och
teknikprogram, motsvarande siffra för pojkarna i
niondeklass är 82 procent för yrkesprogram och
78 procent för naturvetar- och teknikprogram.
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• Barn till högutbildade föräldrar är i högre grad behöriga till gymnasiet än
barn till föräldrar med låg utbildning.
• Utbildnings- och yrkesval är fortfarande mycket könsbundna. 42 procent
av kvinnorna i Östergötland arbetar inom den kommunala eller regionala
sektorn och 48 procent av kvinnorna inom näringslivet. 10 procent av
männen i Östergötland arbetar inom den kommunala eller regionala sektorn
och 82 procent inom näringslivet.
Stark avancerad industri och växande småföretag

• I grunden är Östergötland en högteknologisk industriregion, med
en mångfald av stora och små bolag i olika branscher. 45 000 företag
finns i Östergötland. Antalet nystartade företag 2019 uppgick till 2 478.
Östergötland står därmed för 4 procent av alla nystartade företag i Sverige.
• Sett till industrin i stort är det verkstadsindustrin och byggindustrin som
sysselsätter flest, därefter följer detaljhandeln och de små, men många företag
som erbjuder företagstjänster. Logistik och transport är också en stor bransch
med ett nära förhållande till industrin.
• Östergötland har den högsta andelen av befolkningen som kan tänka sig att
starta företag i landet - 52 procent, vilket ger goda förutsättningar. Andelen
småföretag som vill växa har ökat från 58 procent år 2014 till 70 procent år
2020.
• Bruttoregionalprodukten per capita (BRP) uppgick 2018 till 421 tkr, vilket
är något lägre än riksgenomsnittet.
• Östergötlands varuexport uppgick till 51 miljarder under 2018 och är
därmed sjätte största export i landet. Länets varuexport finns främst inom
verkstad, papper/massa samt IT/telekom.
Miljö- och klimatutmaningar

• År 2045 ska utsläppen av växthusgaser i Östergötland vara 85 procent lägre
jämfört med år 1990. Hittills har växthusgaserna minskat med 23 procent.
• Det finns en stor potential i att producera och därmed använda bioenergi i
Östergötland, där biogas är en viktig del.
• Utvecklingen för vindkraft har inte varit lika stark i Östergötland som i
övriga landet på grund av de begränsningar som finns, inte minst i relation
till Försvarsmaktens behov. Det finns cirka 140 vindkraftverk i länet, varav de
flesta byggdes före år 2010.
• Utvecklingen av sol-el är mycket stark i Östergötland, precis som i resten
av landet. Utbyggnaden av antal anläggningar ökade med 65 procent under
2019.
• Kust och hav är drabbade av övergödning. Ökningen av övergödningen har
planat ut i Östersjön, men det kan ändå ta lång tid innan problemen med
övergödning minskar.
Hälsan blir bättre, men inte för alla

• Det allmänna hälsotillståndet är gott och utvecklingen går åt rätt håll.
Tack vare en hög levnadsstandard och en god hälso- och sjukvård ökar
medellivslängden och antalet äldre. Den åldersgrupp som ökar mest är
personer över 80 år.

93

• I Östergötland finns dock tydliga skillnader i hälsa mellan grupper med olika
socioekonomisk status. Skillnaderna i hälsa mellan människor med olika
livsvillkor i form av utbildningsnivå och ekonomisk situation har ökat över tid.
• 84 procent av kvinnorna i Östergötland känner att de hade tillgång till den
hälso- och sjukvård de behövde och för män var siffran 87 procent.
• År 2019 skattade 58 procent av kvinnorna mellan 65- 84 år sin hälsa som
god och motsvarande siffra för männen var 66 procent.
• Den psykiska ohälsan, i form av ångest, oro och depression ökar i
Östergötland precis som i Sverige generellt, framför allt bland unga kvinnor.

• 42 procent av vuxna kvinnor undviker att gå ut
ensamma på grund av rädsla för att bli överfallna
eller rånade. Motsvarande siffra för män är 13
procent. Det finns stora variationer mellan
kommunerna.
• I regionfullmäktige är 47 procent av ledamöterna
kvinnor och 53 procent män. 6 procent av
ledamöterna var utrikesfödda.
• 2018 tjänade kvinnor 78 procent av männens
medianinkomst.

Ett starkt och brett kulturliv

• Östergötland har en rad starka och etablerade kulturaktörer, kulturskolor
och kulturella mötesplatser. Trots detta visar kulturvaneundersökningar på
klara skillnader i individers tillgång till att utöva och uppleva kultur.
• Via kultur i skolan och dess koppling till skrivningar i läroplanen ska barn
och ungdomar mötas av professionell kultur under sin uppväxt. Idag finns
stora variationer mellan kommunerna.
• Vårt samhälle kräver i allt större utsträckning media- och
informationskunnighet. Förutsättningar för att ta del av och utveckla sin
förståelse för digital kultur varierar utifrån socioekonomiska förhållanden.

Läs mer på Region Östergötlands webbsida
www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek
• SKR rapport: Vägval för framtiden 3
• Tillväxtanalys rapport: Sverige i en sammanlänkad värld
• Boverkets rapport: Vision för Sverige 2025Utbildningsoch arbetsmarknadsprognos 2025

Jämställdheten ökar, men det finns fortfarande skillnader mellan
kvinnor och män

• Rapport: Hur försörjs östra Mellansveriges
arbetsmarknader med högskoleutbildad arbetskraft?

• De flesta barn och unga har en positiv framtidstro, men samtidigt ökar
otryggheten, var femte elev i årskurs 8 känner sig otrygg i skolan.
• Medelinkomsten är högre för män än för kvinnor oavsett ålder och
utbildningsnivå.
• Andel föräldrapenningdagar som tas ut av män ökar för varje år i
Östergötland. Under 2019 tog män ut 30 procent av föräldrapenningdagarna,
vilket är på samma nivå som rikssnittet.
• 78 procent av kvinnorna och 77 procent av männen i Östergötland känner
tillit till andra människor. Tilliten är lägre hos unga samt hos personer med
låg utbildningsnivå och inkomst.

• Rapport: En bättre matchning – Storregional systembild
• Rapport: Framskrivningar av befolkning och sysselsättning
i östra Mellansverige
• Rapport:Industri- och teknikföretagens egen bild av sin
framtid
• Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport
• En ny ekonomisk geografi – Ett regionalt perspektiv på en
global förändring i Östra Mellansverige
• Kulturvanor i Sverige, Rapport 1989-2018
• Barn och ungas kulturvanor, Rapport 2017
• Kulturens geografi, Rapport 2019
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Hållbarhet
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Goda livsvillkor
Attraktiva livsmiljöer
Förnyelseförmåga och
konkurrenskraft
Klimatneutralt
och cirkulärt
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Hå

Ru m sli g h et
Prioriterade strategiska
områden
För att nå visionen om Östergötland 2040 har fyra strategiska områden
prioriterats. Gemensamt för dessa områden är att de är långsiktigt strategiskt
viktiga för Östergötlands utveckling och de kräver samverkan och
gemensamma insatser för att klara av en hållbar utveckling. Inom varje område
har ett mål formulerats och efter en beskrivning av de utmaningar som finns
beskrivs prioriterade insatser i form av kraftsamlingsområden.
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Goda livsvillkor
Mål
Östergötland har en god folkhälsa och hög delaktighet

År 2040 är Östergötland en region som håller samman och där människor känner
delaktighet och tillit till samhället samt har möjligheter att forma sina liv utifrån
sina förutsättningar. Alla invånare har förutsättningar att leva ett gott liv med god
hälsa, utan orättfärdiga påverkbara skillnader och begränsningar. En god och jämlik
hälsa och social hållbarhet skapar förutsättningar för ett demokratiskt samhälle med
hållbar tillväxt. Regionens hälso- och sjukvård och omsorg är jämlik, tillgänglig och
högspecialiserad samt tar sin utgångspunkt i individens livsvillkor och behov.
Östergötland har en väl fungerande arbetsmarknad och goda
möjligheter till utbildning och kompetensutveckling

År 2040 präglas Östergötland av tillgången till en stark och varierad arbetsmarknad
i hela regionen och där nivån av arbetsrelaterad ohälsa är låg. Arbetsgivare har tillgång
till den kompetens som behövs och arbetsmarknaden stärks genom väl fungerande
utbildningsinstitutioner. Östergötlands unga fullföljer sina grundutbildningar vilket är
avgörande både för samhälle och individ.
Analys

Människor har idag ojämlika förutsättningar. Förutsättningarna att delta i
samhällslivet varierar beroende på utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska
funktionsvariationer, boendeplats och en rad andra faktorer. Det krävs åtgärder
för att säkerställa att inga invånare stängs ute från möjligheterna att delta i
samhällslivet på samma villkor som andra.
Östergötland behöver fortsatt agera och investera gemensamt i hälsa genom
att tillämpa ny kunskap, nya arbetssätt och ny teknik. Genom detta skapas
samhälleliga förutsättningar så att individen ges möjlighet att, utifrån sin
förmåga och sina värderingar, vara medaktör i att skapa och bidra till sin egen
hälsa. I Östergötland finns påtagliga, och ökande, skillnader i hälsa. Detta
gäller för alla olika hälsomått som förlorade levnadsår, insjuknande och död
i hjärtsjukdom, självskattad hälsa, psykisk hälsa och karies. Skillnader syns
mellan olika grupper inte minst mellan olika inkomstgrupper.
Det finns flera utmaningar i att möta framtidens arbetsmarknad och flera
av dessa utmaningar är gemensamma för hela Sverige. Prognoserna för
befolkningens utveckling fram till 2030 visar att det kommer uppstå
arbetskraftsbrist i Sverige. Det kommer därför krävas en kombination av
utbildningsinsatser och förändrade arbetssätt tillsammans med innovationer,
digitalisering och automatisering för att tillgodose arbetsmarknadens behov av
arbetskraft.
Utbildningsnivån i Östergötland är bland de högsta i Sverige. Mätt i
andel invånare i arbetsför ålder som har eftergymnasial utbildning är
utbildningsnivån den sjätte högsta bland landets regioner. Linköpings
universitet spelar en viktig roll både inom Östergötland och utanför.
Betydelsen av ett universitet som bidrar genom såväl utbildning, forskning
och samhällsutveckling kan inte överskattas. Många arbetsgivare har svårt
att hitta rätt kompetens samtidigt som arbetslösheten är relativt hög i vissa
grupper.Vid sidan av utbildningsinsatser bedöms därför arbetet med att på
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olika sätt uppmuntra kvinnor och män till nya
yrkesval bli allt viktigare. Genom att utmana
mönster och normer kan såväl det offentliga som
det privata arbetslivet bli bättre på att tillvarata
mångfalden av arbetskraft. Här kan folkögskolorna
spela en roll för möjligheten till återinträde i
utbildningssystemet.
Prioriterade områden att kraftsamla kring
Deltagande i samhällsutvecklingen

I Östergötland ska kvinnor och mäns
engagemang och möjligheter att bidra till det
demokratiska samhällets utveckling stärkas.
Arbetet med mänskliga rättigheter behöver
stärkas. Utvecklingsarbetet ska ha ett inkluderande
förhållningssätt utan diskriminering på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell
läggning eller ålder. Folkbildningens resurser ska
nå individer utan utbildning och öka egenmakt
hos vuxna med funktionsvariationer. Utrikesföddas
potential och kompetenser ska tas tillvara.
Livsvillkoren i socioekonomiskt utsatta områden
ska förbättras och strukturella orsaker till
segregation ska motverkas. Det är viktigt att
dessa perspektiv genomsyrar insatser som görs
och att det offentliga Östergötland provar nya
samverkansformer med idéburen sektor och
näringslivet.
God och jämlik hälsa

I Östergötland ska regionalt utvecklingsarbete ha
sin utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer
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med målet att förbättra och skapa en mer jämlik folkhälsa. Samtidigt med
generella insatser behöver arbetet, mer än tidigare, vara proportionerligt
med mer anpassade och kompensatoriska insatser till utsatta grupper.
Hälsosamma levnadsvanor är viktigt för alla, särskilt hos barn och unga, och
social gemenskap särskilt viktig för de äldsta. Nya samverkansformer och
innovationer ska utvecklas för att skapa ett mer hållbart och inkluderande
samhälle, där den enskildes hälsa och livskvalitet ökar samtidigt som
samhällskostnader sparas på både kort och lång sikt. Framtagandet av den nya
folkhälsostrategin ska genomsyras av detta synsätt.
Jämlik hälso- och sjukvård

Vården skall tillgodose invånarnas behov och vara av hög kvalitet med god
tillgänglighet i hela Östergötland. Hänsyn ska tas till att patienter som möter
vården har olika förutsättningar på grund av deras livsvillkor och var de
bor. För att möta detta behövs en personcentrerad och hälsofrämjande vård.
Denna utveckling kan stimuleras i arbetet med nära vård genom en bred
utvecklingsdialog mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner,
i samverkan med privata vårdgivare, Linköpings universitet och idéburen
sektor. Region Östergötland ska utveckla sin roll som samhällsbyggare.
Region Östergötland skall utveckla en tillgänglig och framtidsinriktad
hälso- och sjukvård och omsorg genom samverkan med andra regioner och
Östergötlands kommuner. Den högspecialiserade vården ska vara en självklar
tillgång för både länets befolkning och övriga landet. Region Östergötland
och Östergötlands kommuner ska, särskilt, främja psykisk hälsa genom tidiga,
förebyggande och integrerade insatser till barn och unga.
Dynamisk arbetsmarknad och hög sysselsättning

Varje individs kompetens behöver tas tillvara. Det innebär att arbetsmarknaden
behöver utvecklas så att människor oavsett t.ex. bakgrund, kön och språk ges
möjlighet att få ett jobb. Här krävs det insatser av såväl privata som offentliga
arbetsgivare. Här kan det offentliga Östergötland visa vägen genom aktivt arbete.
En annan viktig aspekt är möjligheten att validera kunskap och kompetens.
Region Östergötland och Östergötlands kommuner behöver samverka med

näringslivet och dess branschorganisationer samt
Linköpings universitet för att säkerställa möjlighet
till validering och en god tillgång till olika former
av vuxenutbildning för kvinnor och män i hela
Östergötland.
Ett utbildningsutbud som möter arbetslivets
behov av kompetens

Ett utbildningsutbud som matchar
arbetsmarknadens behov är central för en
fungerande kompetensförsörjning. För att
öka möjligheterna för utbildningsanordnare
att anpassa utbildningarna efter dessa behov
krävs samverkan. Region Östergötland och
Östergötlands kommuner behöver samverka
tillsammans med andra utbildningsanordnare,
från gymnasieskolan till Linköpings universitet
inklusive vuxenutbildningen, folkhögskola och
yrkeshögskola, arbetsförmedlingen, arbetsgivare
och branschföreträdare.
Läs mer på Region Östergötlands webbsida
www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek

• SKR rapport: Barnkonventionen – svensk lag från 2020
• Delaktighet och tillgänglighet för alla –
Funktionshinderpolitiskt program för Region
Östergötland, 2019-2023
• Östgötakommissionen för folkhälsa - slutrapport
• Deklaration om folkhälsa i Östergötland
• Region överenskommelse om samverkan mellan Region
Östergötland och idéburen sektor i Östergötland
• Region Östergötlands strategiska plan 2020-2022
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Livsmiljöer
Arkitektur
Kultur
Konst
Mötesplatser

Attraktiva livsmiljöer
Mål
Östergötland erbjuder bra boende med hög tillgänglighet för alla

År 2040 är det enkelt att finna livsmiljöer som kombinerar ett bra boende och arbete,
med god tillgång till, och ett brett utbud av, service, kultur, omsorg, rekreation och
naturupplevelser. Östergötland har en stark förmåga att attrahera, behålla och utveckla
människor, näringsliv och investeringar.
Östergötland är en sammanhållen och uppkopplad region

År 2040 skapar Östergötlands funktionalitet grunden för hållbar utveckling och gods
livsvillkor för alla invånare.Transportsystemet binder samman hela regionen och skapar
större arbetsmarknader. Den digitala infrastrukturen är tillgänglig och robust med hög
kapacitet.
Analys

I Östergötland behövs både fler bra boendemiljöer och fler bostäder i
allmänhet. Det befintliga beståndet behöver utvecklas och användas effektivt. I
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dag saknas den samordning som krävs. Den fysiska
planeringen i Östergötland är inte tillräckligt
samordnad, vilket leder till ineffektivitet på
bostadsmarknaden. Östergötlands potential tas inte
tillvara fullt ut.
Olika platser har olika förutsättningar, vilket
insatser behöver ta hänsyn till. En bättre
samordning mellan aktörer krävs. Det möjliggör
att ta tillvara olika platsers specifika förutsättningar
för en hållbar lokal social, ekologisk- och
ekonomisk utveckling. Näringslivsutveckling
måste t.ex. samspela med planeringen av offentlig
och kommersiell service, så att den lokala
utvecklingskraften stärks samtidigt som hela
Östergötlands potential tas tillvara. Det krävs
en helhetssyn på utformandet av livsmiljön där
99

Östergötland
Välkommen

Hälsa
Kulturhistoria
Scener
Evenemang

arkitektur, form, konst och design ses som ett sammanhållet område. Idag är
dessa områden alltför fragmentiserade. Ofta är staden norm och platser utanför
städerna ges inte likvärdiga möjligheter.
Kulturen är betydelsefull ur såväl ett individ, såväl som ett samhällsperspektiv.
Professionella kulturskapare och kulturinstitutioner är betydelsefulla för
ett rikt kulturliv inom alla konstarter och det konstnärliga skapandet är en
förutsättning för ett dynamiskt kulturliv och ett växande kulturföretagande.
Möjligheten att möta professionell kultur och eget kulturskapande i skolan
samt att bilda och utbilda sig genom folkbildningen, bibliotek, folkhögskolor
och studieförbund är viktigt för att minska utbildningsklyftorna i samhället,
öka mångfalden och den sociala sammanhållningen.
Samhällsplaneringen i Östergötland behöver vidareutvecklas och samordnas.
Östergötland behöver ett effektivt och hållbart transportsystem och väl
utbyggd kollektivtrafik. Transportsystemet skapar förutsättningar för fortsatt
regionintegrering och -förstoring av arbets- och studiemarknaderna, en

mer sammanhängande bostadsmarknad och
därmed ett fungerande vardagsliv. Östergötlands
utveckling riskerar att hämmas av den tilltagande
kapacitetsbristen på södra stambanan samt
kvalitets- och kapacitetsbrister på delar av vägnätet.
Den digitala infrastrukturen är inte fullt utbyggd.
De regionala målen för digital infrastruktur är
inte uppnådda. Utbyggnaden behöver fortsätta
för att invånare och företag i hela länet ska
kunna bidra till och ta del av utvecklingen.
Fortsatta investeringar som stödjer och ökar
förutsättningarna för att kunna bo och verka i
hela Östergötland, med möjlighet till distansarbete
och användandet av framtidens digitala tjänster, är
viktigt.
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Prioriterade områden att kraftsamla kring
Goda boendemiljöer

Region Östergötland, Östergötlands
kommuner, allmännyttan och andra aktörer
på bostadsmarknaden, behöver samverka och
utveckla metoder som främjar utvecklandet av bra
boendemiljöer i det befintliga beståndet och som
främjar byggandet av nya på ett sätt som tar hänsyn
till platsens behov och förutsättningar. En samsyn
kring hur bostadsmarknaderna i Östergötland
fungerar behöver säkras.
I syfte att skapa integrerade arbets-, bostads- och
studiemarknader i Östergötland måste den fysiska
planeringen vara samordnad. Ett sammanhållet
Östergötland kräver en fysisk planering som
tar hänsyn till de funktionella sambanden i
Östergötland. Framtagandet av en rumslig
strategi för Östergötland är en del i det arbetet.
En annan viktig del är att Region Östergötland
och Östergötlands kommuner arbetar för en
samordnad fysisk planering baserad på den
kommande rumsliga strategin.
Tillvarata olika platsers möjligheter i hela
Östergötland

Hela Östergötlands potential ska tas tillvara. De
lokala förutsättningarna ska användas för att skapa
utveckling. Det offentliga Östergötland behöver
tillsammans med näringslivet och idéburen
sektor utveckla nya normkritiska arbetssätt där
staden som norm utmanas. Istället ska metoder
för platsutveckling utvecklas. Stadsmiljöer och
landsbygdsmiljöer ska betraktas likvärdigt. Hela
Östergötland ska utvecklas för att skapa en
mångfald av attraktiva livsmiljöer.
Dynamiska mötesplatser där människor möts
och sociala relationer kan utvecklas behövs i hela
Östergötland. Upplevelsen av närmiljön har stor
betydelse för vår hälsa, livskvalitet och främjar
sociala möten. Grönområden ökar attraktiviteten
i den byggda miljön. Kulturhistoriska platser
och kulturarv ska värnas och utvecklas. Nya
samverkansformer ska prövas.
Ett starkt kulturliv

Kultur binder samman Östergötland socialt,
med möten och bildning. Deltagandet behöver
breddas och tillgängligheten av kultur i hela
Östergötland behöver öka. En ännu bättre
infrastruktur för kultur; scener, mötesplatser,
platser för visning behövs, precis som att
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möjligheter för att skapa konst och kultur behövs. Ett starkt kulturliv ger
samtidigt möjligheter till internationellt utbyte och samverkan. Här är fortsatt
utveckling av kultursamverkansmodellen och kulturplanen centrala verktyg.
Region Östergötland och Östergötlands kommuner lyfter i kulturplanen
gemensamma målsättningar för ökad tillgång och inkludering i kulturlivet. En
viktig del är att skapa goda förutsättningar för yrkesverksamma kulturskapare,
bland annat genom satsningar på kulturella och kreativa näringar. Som
en aspekt i att utveckla den kulturella infrastrukturen nämns kulturarvets
betydelse för platsutveckling och bibliotekens betydelse för digital delaktighet.
Upplevelser och aktiviteter som grund för besöksnäring

Upplevelser och aktiviteter bidrar till Östergötlands attraktionskraft. För att
stärka besökningsnäringen och få fler besökare behövs ett utvecklat samarbete
mellan Region Östergötland, Östergötlands kommuner, besöksnäringen och
övrigt näringsliv., Destinationsutveckling bygger på platsens förutsättningar
och en bredare platsutveckling som tar in platsens hela potential.
Verka för nödvändiga infrastrukturinvesteringar görs, att nya stambanor
byggs och att Ostlänken färdigställs snarast

Tillgängligheten genom Östergötland samt till omvärlden ska stärkas och
förbättras. För att skapa ett uppkopplat Östergötland krävs att Ostlänken
och i förlängningen nya stambanor byggs och färdigställs. Detta gäller också
utbyggnaden av riksväg 50, dubbelspåret upp mot Hallsberg och E22 för att
säkra detta nationella transportstråk och inte minst den nya sträckningen i
höjd med Söderköping för att stärka funktionaliteten i sydöstra Östergötland,
såväl som E4:ans kapacitet och förstärkning av södra stambanans kapacitet och
funktion.
Ostlänken är en nödvändighet för att hantera en ökande befolkning och ett
mer sammanhållet Östergötland där arbets- och studiependling med hållbara
transportslag är en naturlig del. Region Östergötland ska samverka med
101

Östergötlands kommuner i syfte att säkerställa dessa och andra viktiga
transportinfrastrukturinvesteringar i Östergötland.
Ett hållbart transportsystem

Transportsystemet ska vara klimatneutralt och energisnålt. Här har
Östgötapendeln en central roll. En väl utbyggd transportinfrastruktur
av hög kvalitet som skapar goda förutsättningar för kollektivtrafiken är
nödvändig. Ett hållbart transportsystem är ett jämställt transportsystem.
I ett jämställt transportsystem tas både kvinnor och mäns behov och
förutsättningar tillvara och ges samma betydelse i planeringen av systemet.
Region Östergötland, andra regioner, Östergötlands kommuner
och relevanta myndigheter måste därför samordna planeringen av
transportsystemet i Östergötland ännu bättre. Här har Region Östergötland
en viktig roll som samordnare, givet sina uppdrag som länsplaneupprättare
och kollektivtrafikmyndighet. Möjligheten till hållbart resande ska vara en
bärande princip i den rumsliga strategin.
Fler digitalt uppkopplade östgötar

I ett tillgängligt Östergötland är utvecklingen av digitala tjänster och ökad
tillgång till digital infrastruktur avgörande komponenter. Tillgången till
digital infrastruktur bidrar till att det är möjligt att bo och verka, och ta del
av samhällsfunktioner i hela Östergötland, ett sammanhållet Östergötland.
Detta kan minska behovet av transporter. Utbyggnaden av digital
infrastruktur är i Sverige marknadsdriven och det finns flertalet aktörer,
privata nätbolag såväl som offentliga stadsnät, inom regionen. Principen
är en marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser i
områden där kommersiella investeringar ej bär sig. Region Östergötland
ska stödja nätutbyggnaden samt kommunernas arbete så att de regionala
målen nås. Samordning, analyser samt arbete kring efteranslutningar
kommer vara särskilt viktigt. Nya möjligheter till samverkan bör prövas.

Läs mer på Region Östergötlands webbsida
www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek
• Bredbandsstrategi för Östergötland 2018-2025
• ÖMS 2050 – samverkan kring planering i östra Mellansverige
• Länstransportplan, LTP 2018-2029
• Regionalt trafikförsörjningsprogram
• Kulturplan 2020-2023
• Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i
Östergötland och Norra Småland 2030
• Regionalt serviceprogram 2014-2020
• Kunskapsunderlag: Hållbara transporter i Östergötland
Boverket rapport: Regionernas roll i gestaltad livsmiljö
• Rapport: ”Är kvinnor klimatsmartare än män? – ett
perspektiv på arbetspendlingen i Östergötland
Boverket rapport: Regionernas roll i gestaltad livsmiljö
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Klimatneutralt och
cirkulärt
Mål
Ett klimatneutralt och energieffektivt Östergötland

År 2040 är energiproduktionen- och distrubitionen helt förnybar och robust.
Effektivitet och hållbarhet är ledord i resursanvändningen och vid produktion används
alltid livscykel- och systemperspektiv.Transportsystemet i Östergötland är effektivt,
innovativt och hållbart. Ekonomin präglas av cirkulära flöden med en ansvarsfull
konsumtion.
Analys

Miljömässig (eller ekologisk) hållbarhet är ett bredare begrepp än klimat- och
energi, t.ex. är biologisk mångfald ett viktigt perspektiv. Ur ett utvecklingsoch tillväxtperspektiv är dock t.ex. biologisk mångfald och klimatanpassning
viktiga perspektiv, men mer som förutsättningar. Utvecklingsstrategin
fokuserar därför på energi och klimat. Alla former av omsättning av energi
innebär en påverkan på miljön, exempelvis genom ökad resursanvändning,
påverkan på lokal luftkvalitet eller genom en förändrad livsmiljö för växter
och djur. Därav behöver planerade åtgärder och projekt utvärderas så att
det inte uppstår målkonflikter i genomförandet av dem. Lokal produktion
av förnybar energi är en nyckel för att klara energiomställningen, men
utvecklingen och möjligheterna skiljer sig åt mellan olika produktionsformer.
Östergötlands näringsliv står för nära hälften den totala energianvändningen
i länet. Uppvärmningen av bostäder och lokaler i Östergötland står för
cirka en fjärdedel av länets totala utsläpp. Men utvecklingen för att minska
utsläppen går åt rätt håll. Mellan åren 1990 och 2016 halverades utsläppen av
växthusgaser tack vare energieffektivisering i befintliga byggnader, utfasning
av olja samt högre energiprestanda vid nybyggnation. Transportsektorn står för
en tredjedel av Östergötlands totala växthusgasutsläpp, vilket är samma nivå
som övriga riket.
Hushållens konsumtion har en stor påverkan på miljö och klimat. För
att nå en hållbarhet krävs ökad resurseffektivitet bland annat genom
avfallsförebyggande åtgärder och ökad återanvändning, eller återbruk. Den
digitala utvecklingen ger möjligheter men är ofta energikrävande. Dessutom
krävs giftfria kretslopp i både tekniska och biologiska flöden så att det är
möjligt att materialåtervinna uttjänade produkter. Det finns dock många andra
konsumtionsfrågor som är av vikt för att minska utsläppen av växthusgaser
och där olika aktörer redan gör, och kommer att genomföra värdefulla insatser
framöver.

samverkan med bland annat näringslivet och
idéburen sektor. Dessa aktörer har olika roller
i omställningen mot ett hållbart samhälle. Den
offentliga sektorn kan gå före och agera främjande.
Länsstyrelsen och Region Östergötland samordnar
genomförandet av strategin för ett effektivt
energi- och klimatarbete vilket i sin tur bidrar till
att uppnå de regionala målen med utgångspunkt
i länsstyrelsens ansvar för att leda och samordna
arbetet. Här spelar framtagandet av handlingsplaner
en viktig roll.
Energi- och klimatstrategin har sex övergripande
insatsområden med identifierade nyckelinsatser
inom varje insatsområde.
• Förnybar och robust energiproduktion
• Energi- och klimateffektivt näringsliv
• Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler
• Hållbara och effektiva transporter
• Cirkulär ekonomi och konsumtion
• Hållbart jord- och skogsbruk
De fyra första insatsområden behandlar
traditionella energi- och klimatfrågor som
energiproduktion och energianvändning i bostäder
och lokaler, industri samt transportsektorn. De två
sista insatsområdena behandlar bredare aspekter av
påverkan på klimatet och resursanvändning med
syfte att fånga upp såväl konsumtionsperspektivet,
cirkulära flöden och källor till växthusgaser utanför
energisystemet. Indelningen av olika tematiska
områden har gjorts för att på ett systematiskt sätt
kunna arbeta med implementering av strategin
och måluppfyllnad.

Läs mer på Region Östergötlands webbsida

Prioriterade områden att kraftsamla kring

www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek

Säkerställ genomförandet av energi- och klimatstrategin i Östergötland

• Energi- och klimatstrategi för Östergötland, 2019-2023

En förutsättning för ett lyckat energi- och klimat arbete är samverkan.
Länsstyrelsen och Region Östergötland har tagit fram en energi- och
klimatstrategi för Östergötland. Framtagandet av strategin har skett i bred

• SKR rapport: Ledarskap för hållbar utveckling

• Tillväxtanalys rapport: Miljödriven näringslivsutveckling
• SKR rapport: Klimatförändringens lokala effekter
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Förnyelseförmåga och
konkurrenskraft
Mål
Östergötlands näringsliv fortsätter att skapa hållbar regional tillväxt

År 2040 behåller och utvecklar Östergötland sin attraktion och konkurrenskraft i den
allt snabbare globala utvecklingen. Genom en stark innovationsförmåga och utveckling
skapas grunden för arbete, välfärd och en hållbar tillväxt. Näringslivet har förmågan
att attrahera, behålla och utveckla kompetens, skapa tillgång till kapital och ta tillvara
internationaliseringens möjligheter.
Analys

Östergötland har ett diversifierat näringsliv med stor branschbredd bestående
Östergötland har i dag ett diversifierat näringsliv med stor branschbredd. I
länet finns många små och medelstora företag, men också en rad internationella storföretag. Sammantaget innebär detta goda förutsättningar för
en hållbar utveckling i länet. En stor bredd i näringslivet, kombinerat med
framstående spetsföretag, är en viktig utgångspunkt för att stärka Östergötlands
konkurrenskraft.
Den högteknologiska industrin är viktig i Östergötland. En faktor bakom
den utvecklingen är en lång tradition av stark samverkan mellan näringslivet,
Linköpings universitet och innovationsstödsystemet. Den samverkan kan
utvecklas ytterligare för att driva tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet.
Inte minst gäller det den kunskapsintensiva universitetssjukvårdens kopplingar
till innovationer, där Östergötland har flera företag som är ledande inom sin
bransch. Även inom de gröna näringarna finns en gedigen kompetens och
innovationsförmåga i länet.
Östergötland behöver även fortsättningsvis driva insatser för en ekonomisk
tillväxt som är hållbar för miljö och samhällsutveckling. Det kräver innovation
och förnyelse inom flera områden. Det är viktigt att satsningar på forskning
och utveckling möts upp av satsningar för att kommersialisera och skapa nytta
av idéer, eftersom det driver entreprenörskap och attraherar investeringar.
På det sättet kan förutsättningarna stärkas för en hållbar tillväxt med stärkt
konkurrenskraft, innovationskraft och omställningsförmåga. En starkare
integrering mellan marknaderna i östra Mellansverige kan stötta företagen
i deras internationella satsningar och öka tillgången till globala nätverk.
Dessutom behöver företagens förnyelseförmåga stärkas så att de snabbt kan
anpassa sig till förändringar i omvärlden.
Smart Specialisering är en strategisk metod för att styra utvecklingsaktiviteter
som ska bidra till ekonomisk utveckling och omställningsförmåga. Metoden
pekar ut riktningen för hur starka nischer kan utvecklas i regionen,
exempelvis genom att koppla ihop produktionsmiljöer med ledande regionala
kunskapsområden. Smart specialisering handlar om att stötta konkreta
aktiviteter som kan bidra till nytta, förnyelse, utveckling och synergier för flera
sektorer. Det arbetet behöver fortsatt utvecklas.
Prioriterade områden att kraftsamla kring:
Stimulera entreprenörskap och nyföretagande

I Östergötland finns ett effektivt främjandesystem. Det skapar förutsättningar
för ett diversifierat näringsliv som drar nytta av de styrkor och den
spetskunskap som finns i länet. En utveckling av främjandesystemet ökar
företagens förutsättningar att ta vara på sina möjligheter till expansion, stärka
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sin konkurrenskraft och stå starka vid förändringar.
För att stimulera fler kvinnor att starta och
utveckla sitt företagande är jämställdhetsperspektiv
viktigt i det arbetet. Entreprenörskapet måste
också ges plats i skola, högre utbildning och
forskning för att långsiktigt stärka företagande och
kapacitet för förnyelse.
Utveckla Östergötlands styrkeområden

Östergötlands fem styrkeområden bidrar till ökade
förädlingsvärden och fler kunskapsintensiva och
högteknologiska företag:
• Uppkopplade produkter och system
• Effektiv logistik
• Visualisering och simulering
• Miljönytta som affär
• Avancerade material
Inom dessa områden har Östergötland
framgångsrik forskning och framstående företag,
vilket kan ge en ledande position både nationellt
och internationellt. Östergötlands styrkeområden
kan skapa extraordinära förutsättningar för
tillväxt, både inom respektive styrkeområde och
genom korsbefruktning med Östergötlands starka
branscher och företag. Smart specialisering och
regionala styrkeområden byggs av bredd och spets
i både näringsliv och utbildningssystem.
Centrala aktörer för arbetet med smart
specialisering är Region Östergötland, Linköpings
universitet, Östergötlands kommuner med
Linköpings Science Park och Norrköpings
Science Park, statliga myndigheter med forskningsoch innovationsverksamhet, som till exempel
SMHI, Polismyndigheten och LFV, samt det
östgötska näringslivet.
Linköpings universitet är viktig som nod för
utbildning och forskning

Samverkan behöver fortsätta mellan Linköpings
universitet, näringslivet och det offentliga.
Det finns en lång tradition i Östergötland av
kommersialisering av forskning, som har drivit
fram världsledande företag ur lärosalar och labb på
universitetet. Linköpings universitet har en central
roll för utvecklingen av innovationer genom starkt
samarbete mellan andra lärosäten, företag och det
omgivande samhället.
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Öka satsningarna på investering och etablering

Östergötland är ett attraktivt län med goda
förutsättningar att stärka sin konkurrenskraft ur ett
investerings- och etableringsperspektiv, inte minst i
förhållande till den internationella marknaden. En
effektiv samverkan för att möta upp näringslivets
intresse för regionen, skapar nya affärsmöjligheter
för länets kommuner. Regionens aktörer behöver
därför samverka i högre utsträckning för att lyfta
Östergötlands styrkor, förutsättningar och potential.

Läs mer på Region Östergötlands webbsida
www.regionostergotland.se/regional utveckling/
kunskapsbibliotek
• Smart specialiseringsstrategi för Östergötland
• Tillväxtanalys rapport: Regionala tillväxtpolitiska
utmaningar
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En gemensam kraftsamling
Utvecklingsstrategin behöver ingå i en kontinuerlig process där den successivt stäms
av mot det som händer i Östergötland. Avgörande vid bedömningen av om strategin
behöver ändras är bland annat den nytta den kan ha som underlag för olika beslut i
länet. Ett naturligt led i den kontinuerligt bedrivna utvecklingsplaneringen är därför att
löpande följa upp och utvärdera strategins effekter i olika avseenden.

i prioritering av insatser i respektive organisations
verksamhetsplanering. Genomförandet av
utvecklingsstrategin spänner över många olika
områden.
De effekter som utvecklingsstrategin leder till bör
följas upp och utvärderas. En årlig uppföljning och
utvärdering ska göras. Löpande uppföljningar av
utvecklingsstrategin fungerar som underlag för och
underlättar prövningen av utvecklingsstrategins
aktualitet som ska göras varje mandatperiod.

Samhällsförändringar sker i allt snabbare takt. Utvecklingsstrategin behöver
ses över kontinuerligt för att ge stöd åt utvecklingsarbetet i Östergötland.
De strategiska områden och prioriterade områden för kraftsamling behöver
analyseras och insatser behöver delas in i vad som ska genomföras i ett kort
perspektiv och vad som ska genomföras i ett längre perspektiv. Här har
politiken i Region Östergötland och Östergötlands kommuner en viktig roll
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Samverkan
För att nå målen i utvecklingsstrategin krävs
en gemensam kraftsamling med samverkan
mellan aktörer: region, kommuner, myndigheter,
Linköpings universitet, näringsliv och idéburna
organisationer m.fl. Redan idag finns flera
nätverk och plattformar i Östergötland. Dessa ska
användas och är viktiga i genomförandet. Den
gemensamma samrådsstrukturen där Region
Östergötland och Östergötlands kommuner med
flera samverkar utgör ryggraden i samverkan
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och dialog mellan det offentliga Östergötland. Strategiska samrådet, det
politiska samverkansorganet i strukturen är styrgrupp för utvecklingsstrategin.
Politiska samtal är en viktig del i samverkan, i att skapa förståelse för olika
roller och bidrag i våra gemensamma processer. De ledningsgrupper med
chefstjänstpersoner som finns under strategiska samrådet leder arbetet med
genomförandet. Ledningsgruppen för strategiska frågor är samordnande, leder
och styr arbetet och är beredande organ till strategiska samrådet. Det är viktigt
att våga, att strukturerna inte hindrar utan anger ramarna. Några aktörer som
utifrån sin situation kan t.ex. gå före och prova, experimentera. Det gynnar
den gemensamma utvecklingen i Östergötland då alla kan ta del av resultaten.
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Aktörskartan i Östergötland
Samverkansforum
Samrådsstrukturen
East Sweden Business Region
Kultursamverkansmodellen
ÖMS-samarbeten

Aktörer
Region Östergötland
Kommunerna i Östergötland
Linköpings universitet
Tillväxtverket
Länsstyrelsen Östergötland
Boverket

Sydöstra sjukvårdsregionen

Andra myndigheter

Överenskommelsen Östergötland

Näringsliv

Energi- och klimatrådet
med flera...

Utvecklingsstrategin är ett gemensamt ansvar. Region Östergötland har en
naturlig roll som samordnare i genomförandearbetet utöver att stå för det
regionala perspektivet utifrån uppdrag, men grunden för framgång är att
alla aktörer i Östergötland tillsammans bidrar. En gemensam kraftsamling
innebär att alla bidrar till genomförandet av strategin med såväl kompetenser
som resurssättning. Genomförandet av utvecklingsstrategin behöver tas in
i respektive organisationsplaner och budgetar. Utvecklingsstrategin (inkl.
den kommande rumsliga strategin) behöver samspela med kommunala
planeringsprocesser. En viktig aspekt är flernivåsamverkan. Aktörerna på
de olika nivåerna har olika uppdrag och mandat och tillsammans skapas en
starkare helhet.
Flera av de beﬁntliga regionala styrdokumenten kommer att ses över
och uppdateras så att de stödjer genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin.

Kunskap och lärande
Genomförandet av strategin ska utgå från ett kontinuerligt kunskapsbyggande
kring Östergötlands förutsättningar. På detta sätt bygger vi upp en gemensam
beredskap och förmåga att hantera både kända och okända utmaningar
och möjligheter. Ett gemensamt förhållningssätt till detta ska arbetas fram.
En metod utvecklas. Här är samrådsstrukturen en viktig plattform för det
utvecklingsarbetet.
Detta ger förutsättningar för att utveckla arbetet med strategin. Genom
gemensamt lärande möjliggörs samverkan och i förlängningen samhandling.

Idéburen sektor
Regionerna i östra Mellansverige
med flera...

En gemensam bild av Östergötlands behov och
förutsättningar skapas. Det skapar förutsättningar
att binda samman olika planeringsprocesser på
nationell, regional och lokal nivå. En fortsatt
gemensam kunskapsuppbyggnad skapar goda
förutsättningar för den översyn som enligt
förordningen om regionalt tillväxtarbete
(SFS 2017:583) ska ske minst en gång varje
mandatperiod.

Uppföljning och
utvärdering
Uppföljning och utvärdering är tätt sammanlänkat
med den gemensamma kunskapsuppbyggnaden.
I framtagandet av en metod behöver indikatorer
för uppföljning identifieras. Här bör de nationella
indikatorer som regeringen och dess myndigheter
använder för att följa upp det regionala
utvecklingsarbetet i Sverige beaktas. Detta gäller
dels den resultatuppföljning som sker i den årliga
budgetpropositionen, dels BRP+ där Tillväxtverket
leder utvecklingsarbetet med utgångspunkt i
OECD:s Better Life Index.
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Definitioner och begrepp
Hållbarhet utgår ifrån Agenda 2030 och de tre
dimensionerna på hållbar utveckling, den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Inkludering innebär att alla ska känna sig inkluderade
utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.

Socioekonomiska faktorer är sociala och
ekonomiska faktorer som utmärker individer eller grupper
inom den sociala strukturen som t.ex. arbete, utbildning
och boende.
Jämställdhet innebär ett tillstånd där kvinnor och män
har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva
forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.
Kön beskrivs i denna strategi genom att använda

begreppen kvinnor och män. Detta är dock med
medvetande om att alla människor inte definierar sig som
antingen kvinna eller man. Därför har en generalisering
gjorts genom att använda könen kvinna och man för att
kunna jämföra dessa grupper. Skrivningar i texten lyder
ofta ”Kvinnor och män..”. Det kan ses som ett exkluderande
språk men anledningen till generaliseringen är att det idag
inte finns något tredje juridiskt kön och därför heller ingen
statistik att jämföra mellan fler än två könstillhörigheter.

Jämlikhet bygger på principen om allas lika rättigheter
oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Mångfald kan handla om ett förhållande som är

växlande eller varierande och/eller som en generell
beteckning för sådant som inom sig uppvisar åtskillnad.
Mångfald kan exempelvis kopplas till att det finns en
spridning bland de ovan nämnda inkluderings- och
socioekonomiska faktorerna.

BRP+ är ett mätsystem som visar hu den regionala
livskvaliten utvecklas, både här och nu och på lång sikt.
Rumslighet omfattar frågor om lokaliseringsmönster,
läge, placering och verksamheters och företeelsers
utbredning och spridning geografiskt i tid och rum.
(Regional) rumslig planering avses här frågor (av
mellankommunal och regional betydelse) som berör
lokaliseringsmönster, läge, placering och verksamheters
och företeelsers utbredning och spridning geografiskt i
tid och rum. Den (regionala) rumsliga planeringen stärker
förutsättningarna att samordna olika beslutsnivåer och
politikområden genom att synliggöra viktiga strukturer och
samband.
Fysisk planering omfattar den verksamhet som

syftar till att avgöra hur mark och vatten skall användas
i tid och rum. Arbetet med fysisk planering leder i
regel till formuleringen av olika typer av planer, främst
översiktsplaner och detaljplaner vilka regleras av plan- och
bygglagen, men omfattar även den planering som t.ex.
Trafikverket gör för framför allt vägar och järnvägar.
Funktionalitet innebär här en beskrivning av hur väl
bostads-, arbets- och studiemarknader samspelar och
fungerar som en enhet.

Regionintegrering beskriver en process där

funktionaliteten i en funktionell region förbättras.
Regionen integreras så att den fungerar bättre,
framför allt en rörelse mot att bostads-, arbets- och
studiemarknaderna samspelar och fungerar bättre som en
enhet. De är väl integrerade rumsligt (geografiskt).

Regionförstoring innebär samma typ av rörelse som
för regionintegreringen, men handlar om att utöka den
funktionella regionens utbredning. Traditionellt att förstora
en arbetsmarknadsregion. En process där t.ex. två regioner
som tidigare haft låg gemensam funktionalitet går mot att
allt mer hänga samman, framför allt vad gäller bostads-,
arbets- och studiemarknader.

Bruttoregionalprodukt (BRP) är den regionala
motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt
från produktsidan, det vill säga värdet av den samlade
produktionen.
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Kommunstyrelsen

Tillfällig justering av aktivitetsbidrag avseende
föreningsaktiviteter 2021
Sammanfattning
Finspångs kommun har ett system med olika bidragstyper, med bland annat
aktivitetsbidrag för ideella föreningar (se bilaga).
Detta kommunala bidrag söks retroaktivt för föregående verksamhetsår och
baseras på antal sammankomster som föreningen har haft.
Med anledning av den extraordinära situationen med Corona-virusets framfart
och den allmänna smittspridning som råder i Sverige och i Finspångs kommun
behövs därför åtgärder för att minska smittspridningen samtidigt som föreningar
i kommunen inte ska behöva lida ekonomiskt.
Förvaltningen ser ett behov av att precis som förra året schablonmässigt dela ut
aktivitetsbidrag för 2021 utifrån 2020 års utfall med tillhörande
indexuppräkning. På så vis kan kommunens föreningar få det kommunala
bidraget och hantera i sin verksamhet säkert och eventuellt även ställa in
aktiviteter utan att för den saken skull förlora ekonomiskt.
Bidraget betalas enligt gängse ordning under första kvartalet 2022 och kommer
avse sammankomster 2021. Till skillnad från förra året kommer föreningarna
behöva skicka in närvarokort som intygar vilka som närvarat på
sammankomsterna. Detta utifrån förvaltningens insamling av statistik.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att aktivitetsbidraget för 2021 betalas ut utifrån 2020 års bidragsnivå
med tillhörande indexuppräkning
2. Att föreningar kan välja att ansöka enligt ordinarie ordning för aktiviteter
2021 om dessa skulle motsvara en högre nivå än 2020
3. Att finansiering sker inom budgetram för aktivitetsbidrag

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

Riskkontroll pensionsplaceringar februari 2021
Beskrivning av ärendet
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det
vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar
alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under februari:
Månaden präglades av en generellt sett positiv aktiemarknad som steg i värde.
Starka bolagsrapporter och fortsatt optimism kring en återhämtning.
Sammantaget så steg Stockholmsbörsen med 3,0% under månaden (2,5% i
januari).
Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 30% att jämföras med januari; 22%.
Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till ca 67
mnkr, en ökning med 0,2%.
Förändringar i portföljen:
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken. Inga
köp eller försäljningar har skett under månaden.
Fördelningen av andelen aktier i portföljen i slutet av februari:

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Resultat och prognospåverkan:
Föregående år präglades kommunens resultat av stora negativa resultatposter på
finansenheten i samband med försäljningar av pensionsplaceringar som följd av
coronapandemin. Årets resultateffekter återstår att se. Vid slutet av februari hade
värdet på pensionsportföljen ökat med ca 0,4 mnkr sedan årsskiftet.
Såsom nedanstående bild visar påverkas avkastningen i portföljen av hur
marknaden utvecklas och varierar. Detta medför en stor osäkerhetspost i
kommunens löpande prognosarbete och skapar stora variationer i resultatet
mellan åren.

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar februari
2021.
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
FEBRUARI 2021
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Februari utvecklades generellt positivt för aktiemarknaderna. Starka bolagsrapporter och
fortsatt optimism kring återhämtning med stöd av finans- och penningpolitiskt stöd har
bidragit till de positiva tongångarna. Goda konjunkturutsikter och stigande
inflationsförväntningar medförde dock att långa räntor steg markant vilket genererade en
viss marknadsturbulens under slutet av månaden. Mätt i lokala valutor steg världsindex
(MSCI AC World) med 2,3% och i svenska kronor uppgick utvecklingen till 3,2%. Långa räntor
uppvisade en kraftigt stigande tendens, exempelvis steg amerikansk tioårsränta från 1,1 till
som högst 1,6% medan den svenska motsvarigheten steg från 0,1 till 0,4%. Det massiva
finanspolitiska stödet som tidigare mottagits positivt av marknaden väcker nu delvis frågan
om huruvida vissa ekonomier riskerar att överhettas. Råvarupriserna har fortsatt att stiga
samtidigt som valutarörelserna var beskedliga under månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX)
steg under månaden med 3,0% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe)
ökade med 2,9% i lokal valuta och 3,3% i svenska kronor. Tillväxtmarknader ökade under
februari med 0,8% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,6% upp i svenska kronor. Volatiliteten på
den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under månaden från 20,5% till
20,3%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade även volatiliteten, från 24,2% till
22,8%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet sjönk från 21,4% till 20,3%. Sett till
valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid
månadsskiftet handlades en dollar för 8,44 kronor, en euro för 10,19 kronor och ett brittiskt
pund för 11,75 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 11
punkter till -0,26% medan femårsräntan var upp med 25 punkter till 0,06% och den tioåriga
steg 32 punkter till 0,42%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even
inflationen 1,82%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under februari. I jämförelse med föregående
månad har aktuell konsolidering stigit till 180,3% (178,2%).

•

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

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 8,0% och maximal andel aktier
30%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (30%)
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad
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risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande
placeringspolicy.
Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2021-02-28

Avkastning
2021-01-31

66,6
37,0
180,3%
0,0%
0,0%

0,2%
-1,0%
2,2%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och
används för att styra allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
8,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 30%.
Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

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

2021-02-28

2021-01-31

66,6
61,3
5,3
8,0%
30,0%
18,7%
3,6%

66,5
62,6
3,9
5,8%
22,0%
18,4%
4,6%

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,6 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

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

2

Andel av portfölj
2021-02-28

Min

0%
81%
1,2
19%
5%
14%
0%

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

Limiter

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

130

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

Svenska aktier- 5%
Globala aktier- 14%
Nom räntor- 81%
Kassa- 0%

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

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsavkastning
senaste månaden
-0,1%
2,7%
1,0%
0,2%

Indexavkastning
senaste månaden
-0,8%
3,0%
3,4%
-0,1%

Differens

Tillgångsavkastning
sedan 2020-12-31
0,0%
5,0%
3,1%
0,6%

Indexavkastning
sedan 2020-12-31
-0,9%
5,6%
4,2%
0,1%

Differens

0,7%
-0,3%
-2,5%
0,3%

0,9%
-0,6%
-1,1%
0,5%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med
Söderberg & Partners Wealth Management AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller
förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se..
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 och revisionsberättelse 2016 Stiftelsen Häfla hammarsmedja
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2016.
Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2016.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016 samt att årsredovisning och revisionsberättelse
läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2017 och revisionsberättelse 2017 Stiftelsen Häfla hammarsmedja
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2017.
Datum för sammanträdet var 17 maj 2018.
Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017 samt att årsredovisning och revisionsberättelse
läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 och revisionsberättelse 2018 Stiftelsen Häfla hammarsmedja
Sammanfattning
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2018.
Sammanträdesdag var 16 maj 2019.
Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2018.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018 samt att årsredovisning och revisionsberättelse
läggs till handlingarna
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Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse 2019 Stiftelsen Häfla hammarsmedja
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Häfla hammarsmedja har översänt årsredovisning och
revisionsberättelse för år 2019.
Kommunfullmäktige ska enligt urkunden besluta i fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen för verksamhetsåret 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att bevilja styrelsen för Stiftelsen Häfla hammarsmedja ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019 samt att årsredovisning och revisionsberättelse
läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen

Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för
kommunala åtgärder för en ekonomi i balans - remiss
Sammanfattning
Finspångs kommun har fått inbjudan att lämna synpunkter på förslag om
tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder
för en ekonomi i balans.
I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till
enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå
en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska
bidraget få ges till en kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en
svag ekonomi och som har behov av att vidta en eller flera omstruktureringseller effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i
balans och en god ekonomisk hushållning.
Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag. En ansökan
ska bl.a. innehålla en redovisning av det ekonomiska läget, vilka åtgärder som
bidraget söks för och uppskattade kostnader. Det föreslås att det ska finnas ett
särskilt beslutsorgan hos Kammarkollegiet, Delegationen för kommunal
ekonomi i balans, som ska pröva frågor om bidragen.
Delegationen ska bl.a. bedöma om de åtgärder som anges i en ansökan är
lämpliga för att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning
eller om det finns mer ändamålsenliga åtgärder. Kommuner och regioner som har
en högre skattesats än genomsnittet ska enligt förslaget prioriteras bland
inkomna ansökningar. Bidrag ska få ges som hel- eller delfinansiering och
betalas ut i två delar. Vidare föreslås bestämmelser om att ett bidrag i vissa fall
inte ska betalas ut och att det ska kunna återkrävas.
Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024.
Förslaget innebär att det kommer att bli frivilligt för kommuner och regioner att
ansöka om bidrag för omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder. Det
innebär inga nya ålägganden för kommunsektorn och det inskränker därför inte
den kommunala självstyrelsen. Den kommunala finansieringsprincipen blir
därmed inte heller tillämplig. Förslaget förväntas stärka den kommunala
ekonomin på såväl kort som lång sikt. Det kan också leda till att synliggöra goda

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

212

Anette Asklöf

2021-03-23
Dnr KS.2021.0231

2 (2)

exempel på åtgärder som kan främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk
hushållning. Förslaget innebär ett nytt riktat statsbidrag till vissa kommuner och
regioner. Trots att bidrag till kommunsektorn i första hand bör ges i form av
generella statsbidrag är detta bidrag motiverat bl.a. till följd av syftet med
bidraget, att det är begränsat till vissa kommuner och regioner samt att det är
tidsbegränsat.
Synpunkter på förslaget från Finspångs kommun
 En faktor som skulle kunna påverka möjligheten att söka bidrag eller
prioritering av ansökningar är den sökande kommunens kostnadsnivå i
förhållande till den egna standardkostnaden (nettokostnadsavvikelsen).
Åtgärderna skulle också kunna inriktas mot just den verksamheten.
 En annan faktor som är viktig att ha med är skattesatsen. En hög
skattesats bör vara med redan i kriterierna för att få söka statsbidraget.
 Det är bra att det krävs en ansökan och en återrapportering får att få ta del
av statsbidraget då det ställer större krav på engagemang och
genomförande av åtgärderna
 Det vore bra att redan i samband med beslut om införandet av bidraget
även beslutades att goda exempel och erfarenheter av åtgärder ska
synliggöras t ex genom delegationens (eller annan lämplig parts) försorg
Förslag till beslut
1. Att lämna remissvar med synpunkter enligt ovan
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Kommunstyrelsen

Uppföljning enligt kommunstyrelsens internkontrollplan
2020 sektor vård och omsorg
Sammanfattning
Internkontrollen för perioden juli till december 2020 omfattar följande
kontrollmoment:


Kontroll att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att identifierade direkta
och förebyggande åtgärder verkställs.

Kontrollerna visar att det varit 10 synpunkter/klagomål och tre allvarliga avvikelser
i sektorn den aktuella perioden. Två av de allvarliga avvikelserna utreddes enligt Lex
Sarah och en utreddes enligt Lex Maria. Fem av de synpunkter/klagomål som
inkommit har handlat om besöksförbudet som varit på sektorns särskilda boenden i
samband med rådande pandemi.
Följande åtgärder redovisas:
Genomgång av befintliga rutiner och instruktioner, processkartläggning av
arbetssätt och även åtgärder för att förbättra kommunikation mellan olika
professioner. Flera samtal har skett med närstående i samband med synpunkter på
besöksförbudet på våra särskilda boenden.


Kontroll att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid.

Kontrollerna visar att det under perioden fanns åtta beslut om särskilt boende som
inte har kunnat verkställas inom de lagstadgade tre månaderna. Under sista kvartalet
var det endast ett beslut som inte kunde verkställas och detsamma avsåg
verkställande av plats i annan kommun.
Under perioden har också 17 beslut om dagverksamhet rapporterats för uppehåll i
verkställigheten. Detta på grund av att dagverksamheten stängdes ned under en
period på grund av pandemin.
Följande åtgärder redovisas:
Arbete med att konvertera korttidsplatser till permanenta boendeplatser har
påbörjats. Detta med syftet att frigöra fler platser för verkställande av beviljade
beslut om särskilt boende. Dagverksamheten har åter öppnat och uppehållet i
verkställigheten har upphört.
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Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor vård och omsorg
avseende perioden juli till december 2020.
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Instruktion
Alla kontrollmoment rapporteras vid olika tidpunkter under året och utfallen presenteras därför som
"Senaste utfall" föregående och innevarande år. Kommentarsrubriken avslöjar för vilken period det
senast utfallet är rapporterat.

Utfall
Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
Risk: Ej vidtagna åtgärder

Kontrollmoment
Att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt
att identifierade direkta och förebyggande åtgärder
verkställs

Periodicit
et
Jul/Dec

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Mindre avvikelse

Att utredning sker genom framtaget arbetssätt samt följa upp så identifierade åtgärder verkställs och följs upp
Kommentar December 2020
Hälso- och sjukvårdsorganisationen En allvarlig avvikelse har utretts enligt Lex Maria. Avvikelsen var en vårdskada
som visade sig ha bakomliggande orsaker i arbetssätt och kommunikation mellan arbetsgrupp och hälso- och
sjukvårdsorganisationen. Åtgärdsförslag togs fram med fokus på att skapa överenskomna arbetssätt och
kommunikationsvägar som främjar patientsäkerheten. Efter genomförd utredning visade det sig inte vara en avvikelse att
rapportera vidare till IVO som en Lex Maria.
Hemtjänsten: Ett klagomål gällande medicin där antalet tabletter i doseringspåsarna inte stämde har inkommit.
Utredning gjordes, kontakt togs med anhörig, efter önskemål. En ökad trygghet uppgavs från kund utifrån detta.
Ett klagomål gällande en placering av rullstol vid hemmet hos en kund inte följts enligt överenskommet. Samtal med
personal och ytterligare genomgång av instruktion gjorde att det nu fungerar väl.
Särskilt boende: Totalt åtta klagomål har inkommit och verksamhetsområdet har genomfört två Lex Sarah utredningar.
Den ena utredningen var en vårdskada som uppstod i verksamhet, den andra utredningen berörde våld mellan brukare.
Båda händelserna bedömdes vara allvarliga men inte grund för Lex Sara anmälan. I båda fallen vidtogs åtgärder för att
förhindra upprepning av händelserna.
När det gäller de åtta klagomålen handlade fem av dem besöksförbudet på särskilt boende på grund av pandemin. Ett
klagomål gällde brist på tillgänglighet av personal och två klagomål berörde upplevda brister i omvårdnaden.
Samtliga klagomål har hanterats och i de fall det bedömts vara aktuellt med åtgärder, har dessa skyndsamt vidtagits.

Biståndsbedömning
Risk: Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid

Kontrollmoment
Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom
lagstadgad tid

Periodicit
et
Jul/Dec

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Mindre avvikelse

Att myndighetsbeslut verkställs och följs upp enligt lagstadgad tid
Kommentar December 2020
För andra halvåret av 2020 finns åtta beslut om särskilt boende som inte har kunnat verkställas inom de lagstadgade tre
månaderna. Under sista kvartalet var det endast ett beslut som inte kunde verkställas och detsamma avsåg verkställande
av plats i annan kommun. För samma period har det i genomsnitt varit en kö för att få plast på särskilt boende på 16
personer i månaden. Det är fördelat med 60% som väntar på plats i demensboende och 40% som väntar plats på
vårdboendeplats. Under hela 2020 har sektorn verkställt 75 beslut om särskilt boende varav 34 av dem verkställdes
under sista halvåret av 2020.
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Kontrollmoment

Periodicit
et

Senaste utfall 2020

Senaste utfall 2021

Under perioden har också 17 beslut om dagverksamhet rapporterats för uppehåll i sin verkställighet. Detta på grund av
att dagverksamheten stängdes ned under en period på grund av pandemin. Beläggningen på våra korttidsplatser har
under perioden varit 82% vilket är lägre än genomsnittet för första halvåret. Då större delen av korttidsplatserna (80% i
genomsnitt) varit belagda med personer som väntar på verkställande av beslut inom särskilt boende kan en slutsats tas
om att dessa personer snabbare fått sitt beslut om säbo verkställts.

Åtgärd

Slutdatum

Genomförande

Utreda möjlighet att konvertera korttidsplatser till särskilda
boendeplatser

2020-12-31

100%

Utökning av särskilda boendeplatser Hällestadgården

2022-12-31

0%
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Kommunstyrelsen

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät
2020
Beskrivning av ärendet
Ungdomsenkäten Om mig genomförs årligen i samverkan mellan Region
Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland och länets samtliga kommuner. Elever
i år 8 grundskolan och år 2 på gymnasiet besvarar webbenkäten, som syftar till
att ge ungdomar möjlighet att få sina röster hörda kring hälsa, välmående och
livsstil, och därigenom ha möjlighet att påverka såväl sin skola, den egna
kommunen som regionens verksamheter. Enkätens innehåll har tagits fram och
utvecklas fortlöpande tillsammans med ungdomar i länet. Frågorna i enkäten
berör områdena Hälsa och livsstil, Tobak och alkohol, Skola och fritid, Livet och
framtiden samt Familj och vänner.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att inhämta information om hur resultat
från enkäten används och påverkar kommunens verksamheter. Denna skrivelse
syftar till att informera om resultat, en inblick i fortsatt arbete samt deltagande
skolors beskrivning av hur enkäten använts 2020.
Resultat från enkäten
Kommunens kontaktperson får tillgång till resultat på skolnivå, dvs svar från de
ungdomar som går på respektive skola oberoende av var de är folkbokförda.
Varje skola har fått en rapport med resultat från den egna verksamheten, för
kvalitets- och utvecklingsarbete samt arbete med att göra eleverna delaktiga
kring resultatet.
Regionen sammanställer vidare årligen en bearbetad rapport på kommunnivå
(vilken biläggs till denna skrivelse), dvs svar från de ungdomar som är
folkbokförda i Finspångs kommun. I kommunrapporten redovisas resultat med
glidande medelvärde, en metod för att utjämna tillfälliga variationer och få mer
tillförlitliga tidstrender. Glidande medelvärde beräknas som ett genomsnitt av
resultat från befintligt år och de två föregående åren. För 2020 innebär således
varje redovisad siffra ett genomsnitt av resultat från 2020, 2019 och 2018.
Resultat för ett urval frågor finns också att söka fram i två webbverktyg som
tillhandahålls av Region Östergötland:
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/328687/Ungdomsenk%c3%a
4ten%20Om%20mig-%20webbaserat%20resultatverktyg_2014-2020.xlsx
http://statusostergotland.se/
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Genomförda insatser utifrån 2019 års enkät
Under 2020 var det många forum som efterfrågade resultat från 2019 års enkät,
och spridningen av resultat var större än tidigare. Olika politiska forum,
beredningar och råd har fördjupat sig kring respektive intresseområden. Vad
gäller specifika verksamheter är det främst inom sektor utbildning som resultat
efterfrågats, och samtliga rektorer (förskola – vuxenutbildning) samt central
barn- och elevhälsa har tagit del av resultat. Inom utvecklingsarbetet Tidiga
samordnade insatser har arbetsgrupper fortlöpande använt enkäten som underlag
för dialog och planering. I arbetet med framtagande av ANDT-strategi har
underlag gällande substansbruk använts.
De skolrapporter med enkätresultat som skolorna fått till sig har använts på olika
sätt och i varierande omfattning. Några exempel är att resultaten granskats av
elevhälsoteam/annat forum, att särskilda områden valts ut utifrån skolans
prioriterade mål, och att man informerat all personal på skolan. Vid en enhet har
resultat använts som ett komplement för att tolka resultat från andra
undersökningar som genomförts. Det har varierat vilken typ av återkoppling
eleverna fått från enkäten. Några exempel är information till elevrådet och
diskussion med eleverna kring ett urval resultat. På några skolor ser man behov
av fortsatt utveckling kring detta, och har exempelvis sett över organisationen
kring enkätarbetet. Några konkreta insatser som genomförts på olika skolor
utifrån enkätresultatet är
 Resultat har legat till grund för hälsofrämjande värdegrundsarbete på skolan:
ämnesområden för ”månadens fråga” som mentor diskuterar med sin klass
har valts utifrån resultat på enkäten.
 Enkätresultat har fungerat som ett underlag inför val av prioriterade
arbetsområden inför läsåret.
 Utifrån resultat att elever på skolan vid behov av stöd inte skulle vilja vända
sig till personal på skolan, har man haft fokus på att förbättra elevpersonalrelationer och att utveckla synsättet att alla vuxna finns till för alla
elever.
Vid möte med skolors kontaktpersoner i januari 2021 diskuterades fortsatt
utveckling av användandet av enkätresultat. Fortsatt arbete kommer att ske både
med att återkoppla och involvera elever och vårdnadshavare kring resultaten,
men också med att använda resultaten i undervisning, som samtalsunderlag och
som underlag för utvecklingsarbete. Tvärsektoriell arbetsgrupp för Om migenkäten arbetar vidare enligt årshjul, med stöd till skolor, information till de
forum som efterfrågar samt spridning av resultat till berörda verksamheter.
Arbetsgruppen ser att ny samverkansorganisation för barn och unga (med
representation från skola, socialtjänst, kultur/fritid och vid behov region)
kommer att vara viktig i fortsatt arbete, för att resultat från enkäten ska bidra till
faktisk utveckling för barn och unga.
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Förslag till beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.

Bilaga1: Ungdomsenkäten Om mig_Hemkommunrapport 2014-2020
Bilaga 2: Länsrapport_ungdomsenkäten Om mig 2020
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Ungdomsenkäten Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars
hälsa och livsstil som har genomförts årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete
mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland.
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är
delaktiga i framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av
resultat. Förhoppningen är att enkäten kan utgöra ett stöd i att förstå ungdomars
förutsättningar till en god hälsa och goda vanor och kunna underlätta arbetet med barn och
unga inom region, kommun och skola.
Denna Länsrapport innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med
resultat över tid, per kön och årskurs.
 Där resultat inte är fördelat över tid baseras uppgifterna på 2020 års resultat.
 Informationsrutor med text i rapporten baseras på fritextsvar och analyser på
länsnivå.
 AK står för Annan könsidentitet, vilket innebär att ungdomarna inte vill identifiera sig
som varken tjej eller kille.
 Alla siffror är andelar i procent.
Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget
Status Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i ett webbaserat resultatverktyg
på Om mig - enkätens hemsida http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat
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Östergötland
Ungdomar med minst en nära vän 2014-2020, per kön och årskurs
100%

91%

93%

91%

90%
80%

79%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50%

Kille

Grundskola

AK

.

Gymnasieskola

Grundskola

Gymnasieskola

96%

81%

95%

88%

Är alltid/ofta
trygga
hemma

Är alltid/ofta
trygga
i skolan

Är alltid/ofta
trygga
hemma

Är alltid/ofta
trygga
i skolan

95%

Tjej

76%

95%

Tjej

85%

98%

Kille

87%

95%

Kille

90%

74%

AK

48%

74%

AK

72%

Otrygga ungdomar upplever mer oro och nedstämdhet och sover sämre. De har
sämre stöd från föräldrar och vänner och blir oftare mobbade. De upplever också
att föräldrarna inte har tillräcklig insyn i hur man mår eller har det med kompisar.

Ungdomar som upplever att deras föräldrar…
93%

ställer upp vid problem

82%

ÅK 8 hjälper till med läxor/skolarbeten
tar sig tid att lyssna

88%

ställer upp vid problem

91%

ÅR 2 hjälper till med läxor/skolarbeten

65%

tar sig tid att lyssna

86%
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Ungdomar med mycket bra/bra hälsa 2014-2020, per kön och årskurs
100%
81%

74%

67%

50%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

Kille

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

32%
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0%

56%

52%

AK

.

Gymnasieskola

Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova
mer, äta bättre, träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och
förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer
önskar generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.

Ungdomar som ofta är stressade 2014-2020, per kön och årskurs
100%

56%

49%

50%

52%

41%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0%

Kille

2015
2016
2017
2018
2019
2020

25%

24%

AK

.

Gymnasieskola
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Ångest upplevs som
negativa tankar och
känslor eller som fysisk
påverkan i form av tryck
över bröstet och ont i
magen.

Ungdomar med daglig oro/ångest år 2020
Grundskola
45 %

27 %
7%
Tjej

Annan
könsidentitet

Kille

Gymnasieskola
34 %

34 %
12 %
Tjej

Annan
könsidentitet

Kille

Ungdomar som alltid/ofta känner att de duger som de är 2014-2020,
per kön och årskurs
100%
77%

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

45%

Kille

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Tjej

47%

47%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

46%

50%

0%

74%

AK

.

Gymnasieskola

Tjejer har svårt att känna att de duger på grund
av normer och ideal i samhället som förmedlas
via reklam och sociala medier och skapar
orealistiska förväntningar på tjejers utseende och
beteende. Många ungdomar säger också att
tjejer dömer sig själva hårdare och har sämre
självkänsla och självförtroende än killar.
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Ungdomar med tobaksbruk 2014-2020, per kön och årskurs
75%
2020
49%

50%

2020
26%

2020
36%

2020
24%

25%
2020
7%

2020
7%

0%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

Kille

Grundskola

AK

.

Gymnasieskola

Behovet att få tillhöra en grupp
och känna samhörighet är enligt
ungdomar en förklaring till alkoholoch tobaksbruk bland unga. Men
de som röker har sämre psykisk och
fysisk hälsa och sämre sömn. De
känner sig också mindre trygga i
skolan och uppger högre utsatthet
för mobbning av elever och
personal.

Var sjätte elev på
gymnasiet har någon gång
blivit erbjuden att prova
narkotika

Andel som använt narkotika 2014-2020,
perårskurs
30%

Flera gånger
En gång
2020
9%

15%
2020
2%

0%

Grundskola

Gymnasieskola
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Ungdomar som druckit sig berusad 2014-2020, per kön och årskurs
100%

Flera gånger
En gång

75%

2020
52%

2020
51%

50%

0%

2020
22%

2020
11%

25%

Tjej

2020
61%

2020
7%

Kille

AK

.

Tjej

Kille

Grundskola

AK

.

Gymnasieskola

Berusningsdrickandet sker
främst i gymnasieåldern och
det är betydligt vanligare att
ungdomar som blir bjudna på
alkohol av sina föräldrar dricker
sig berusade.

Andelen ungdomar som
dricker alkohol har
minskat
från 53 % till 48 %
mellan 2014 - 2020
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Ungdomar som är fysisk aktiva minst
en timme per dag år 2020, per kön och
årskurs
50 %

25 %

14%

17%

12%

9%

14%

8%

0%
Tjej Kille

AK

Grundskola

Tjej Kille

AK

Gymnasieskola

Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal 2014-2020,
per kön och årskurs
50%

2020
40%
2020
22%

25%
2020
11%

0%

Tjej

2020
9%

Kille

2020
6%

2020
5%

AK

.

Tjej

Grundskola

Kille

AK

.

Gymnasieskola

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon lagt ut känsliga
bilder/filmklipp på sociala medier 2014-2020, kön och årskurs
100%

42%

36%

37%

33%

23%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

22%

Kille

2015
2016
2017
2018
2019
2020

50%

AK

.

Gymnasieskola
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Ungdomar som skolkat 2017-2020, per kön och årskurs

50%

Några gånger i veckan
Några gånger i månaden

25%
2020
4%

0%

2020
22%

2020
16%

Tjej

2020
8%

2020
4%

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

2020
5%

Kille

AK

.

Gymnasieskola

Skolfrånvaro är vanligare
bland ungdomar som mår
dåligt och som är otrygga och
blir mobbade. Ungdomar som
skolkar beskriver att de är
nedstämda och trötta och
saknar ofta arbetsro, lärarstöd
och motivation.

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever…

Att de behandlas
rättvist av lärare
Åk 8: 71%
År 2: 78%

Stöd och hjälp
att utvecklas
Åk 8: 66%
År 2: 66%

Arbetsro på lektioner
Åk 8: 52%
År 2: 64%

Bra stämning
Åk 8: 63%
År 2: 76%

8
SKOLA & FRITID

Lärarnas stöd och
bemötande har
samband med
ungdomars
upplevelser under
skoldagen. De som
får stöd och hjälp att
utvecklas känner sig
oftare glada,
duktiga, självsäkra
och motiverande i
skolan.
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Grundskola

Gymnasieskola

96%

94%

Trivs mycket
bra/ganska bra
på sin fritid

Trivs mycket
bra/ganska bra
på sin fritid

95%

Tjej

93%

97%

Kille

96%

81%

AK

85%

Ungdomar som tycker att
de kan påverka väldigt
mycket/ganska mycket i skolan, 2020
Grundskola

Gymnasieskola

43%

49%

44%

Tjej

51%

43%

Kille

48%

31%

AK

45%

Ungdomarnas svar om
positiv påverkan är ofta
relaterade till
distansundervisning och
mer umgänge med familj
och vänner

Ungdomarnas svar om
negativ påverkan är ofta
relaterade till mindre
sociala kontakter och
inställda sport- och
fritidsaktiviteter

Ungdomar som uppgett att
Coronapandemin påverkat dem
100 %
75 %
50 %

100 %

Lite negativt
Mycket negativt

42%

50 %
49%

39%

37%

42%

16%

12%

10%

Tjej

Kille

AK

Grundskola

Lite positiv
Mycket positivt

75 %
59%

57%

25 %
0%

Ungdomar som uppgett att
Coronapandemin påverkat dem

29%

25 %
21%

Tjej

15%

20%

Kille

AK

0%

Gymnasieskola

27%

20%

2%

4%

Tjej

Kille

15%

AK

Grundskola
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42%

32%

5%

7%

Tjej

Kille

19%

AK

Gymnasieskola
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Ungdomar som litar mycket/ganska
mycket på andra människor 2020,
per kön och årskurs
100 %

100 %

67%
54%

50 %

Ungdomar som litar mycket/ganska
mycket på sin egen förmåga att klara
av saker 2020, per kön och årskurs

51%

59%
40%

38%

89%
74%

72%

87%
68%

57%

50 %
0%

0%
Tjej Kille AK

Tjej Kille AK

Tjej Kille AK

Tjej Kille AK

Grundskola Gymnasieskola

Grundskola Gymnasieskola

Ungdomar med mycket/ganska positiv framtidstro 2014-2020, per kön och årskurs
2020
91%

2020
88%

100%

2020
92%

2020
87%
2020
64%

2020
60%

Tjej

Kille

AK

.

Tjej

Grundskola

Kille

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

50%

AK

.

Gymnasieskola
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Ungdomsenkäten Om mig
Hemkommunsrapport 2014 - 2020

234

Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts
årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och
Region Östergötland.
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är delaktiga i framtagande
och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat. Förhoppningen är att enkäten kan
utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god hälsa och goda vanor och kunna underlätta
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.
Denna hemkommunsrapport[1] innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med resultat
över tid, per kön och årskurs. För att utjämna oregelbundenheter vid tidsjämförelser och för att få tillförlitligare
tidstrender, redovisas andelarna som glidande medelvärde. Det innebär att den andel som redovisas för ett
specifikt år är ett genomsnitt av det året samt de två föregående åren. Tidsredovisningen startar därför år
2016.









För frågor framtagna efter 2014 redovisas 2020 års resultat, p.g.a. att det blir för få antal värden vid
beräkning av glidande medelvärden.
I bilagan redovisas 2020 års resultat som komplement till glidande medelvärden.
Det finns rapporter som inte har resultat per kön. Det förekommer hos hemkommuner där antalet
understiger 10 ungdomar på minst ett av könen. Istället redovisas hemkommunens totala resultat och
länets resultat.
Informationsrutor med text i rapporten baseras på fritextsvar och analyser på länsnivå.
Om inget resultat redovisas är det för få ungdomar som har svarat. Om det står ”0 %” är det ett
resultat.
AK står för Annan könsidentitet, vilket innebär att ungdomarna inte vill identifiera sig som varken tjej
eller kille.
Alla siffror är andelar i procent.

Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget Status
Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i ett webbaserat resultatverktyg på Om mig enkätens hemsida https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--ochvardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Ungdomsenkaten---Om-mig/
I nedanstående tabell redovisas täckningsgraden för den hemkommun som rapporten gäller för. Täckningsgrad
anger hur stor andel ungdomar som besvarat ungdomsenkäten Om mig jämfört med samtliga 14-åriga och 17åriga i respektive hemkommun som går i skolan. Det innebär att du kan använda täckningsgraden för att få en
indikation på hur representativa resultaten är i hemkommunsrapporten. Täckningsgraden är indelad i tre olika
nivåer; hög, medel och låg. Hög täckningsgrad innebär att resultaten kan antas vara representativa. Medel
täckningsgrad innebär att resultaten ska tolkas med en viss försiktighet. Låg täckningsgrad innebär att resultaten
bör tolkas med stor försiktighet. Se bilaga för hur täckningsgraden beräknats och varför den redovisas i nivåer
istället för i procent.

Finspång
Grundskola

2014

2015
-

2016

2017

Tjej
Kille
Gymnasieskola
Tjej
Kille
= Hög täckningsgrad, över 70%
= Medel täckningsgrad, 50% - 69%
= Låg täckningsgrad, mindre än 50%

2018

2019

2020

*
*

* = Data från SCB saknas, - =För få antal svarande

[1]

Hemkommun innebär vilken kommun den svarande bor i. Statistiken i denna rapport baseras alltså på var
ungdomarna uppger att de bor.
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Finspång
Ungdomar med minst en nära vän 2016-2020, per årskurs och kön
92%

100%

93%

91%

85%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

0%

2017

2016

50%

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Grundskola

Gymnasieskola

96%

76%

Är trygga
hemma

Är trygga
i skolan

91%

86%

Är trygga
hemma

Är trygga
i skolan

95%

Tjej

68%

93%

Tjej

85%

97%

Kille

82%

88%

Kille

87%

Otrygga ungdomar upplever mer oro och nedstämdhet och sover sämre. De har
sämre stöd från föräldrar och vänner och blir oftare mobbade. De upplever också
att föräldrarna inte har tillräcklig insyn i hur man mår eller har det med kompisar.

Ungdomar som alltid/ofta upplever att deras föräldrar…
ställer upp vid problem

90%

ÅK 8 hjälper till med läxor/skolarbeten

77%

tar sig tid att lyssna

85%

ställer upp vid problem

85%

ÅR 2 hjälper till med läxor/skolarbeten

57%

tar sig tid att lyssna

85%

2
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Ungdomar med mycket bra/bra hälsa 2016-2020, per årskurs och kön
100%
77%
65%

61%

54%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

0%

2016

50%

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova
mer, äta bättre, träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och
förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer
önskar generellt mindre skolstress och någon att anförtro sig till.

Ungdomar som ofta är stressade 2016-2020, per årskurs och kön
100%
58%

51%

50%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

0%

2020

33%

26%

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Ångest upplevs som
negativa tankar och
känslor eller som fysisk
påverkan i form av tryck
över bröstet och ont i
magen.

Ungdomar med daglig oro/ångest år 2020

Grundskola
27 %
12 %
Kille

Tjej

Gymnasieskola
27 %
15 %
Tjej

Ungdomar alltid/ofta känner att de duger som de är 2016-2020,
per årskurs och kön
72%

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2017

2016

2018

Tjej

2020

53%

46%

50%

0%

66%

2020

100%

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Tjejer har svårt att känna att de duger på grund
av normer och ideal i samhället som förmedlas
via reklam och sociala medier och skapar
orealistiska förväntningar på tjejers utseende och
beteende. Många ungdomar säger också att
tjejer dömer sig själva hårdare och har sämre
självkänsla och självförtroende än killar.
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Ungdomar med tobaksbruk 2016-2020, per årskurs och kön
75%

2020
41%

50%
2020
28%

25%

0%

2020
13%

2020
9%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Behovet att få tillhöra en grupp
och känna samhörighet är enligt
ungdomar en förklaring till alkoholoch tobaksbruk bland unga. Men
de som röker har sämre psykisk och
fysisk hälsa och sämre sömn. De
känner sig också mindre trygga i
skolan och uppger högre utsatthet
för mobbning av elever och
personal.

Ungdomar som använt narkotika 2016-2020,
per årskurs
30%

Flera gånger
En gång
Totalt använt narkotika

Var sjätte elev på
gymnasiet har någon gång
blivit erbjuden att prova
narkotika

2020
14%

15%
2020
2%

0%

Grundskola

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Ungdomar druckit sig berusad 2016-2020, per kön och årskurs
100%
75%

Flera gånger
En gång
Totalt berusningsdrickande
2020
49%

50%
25%
0%

2020
8%

Tjej

2020
49%

2020
7%

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Berusningsdrickandet sker
främst i gymnasieåldern och
det är betydligt vanligare att
ungdomar som blir bjudna på
alkohol av sina föräldrar dricker
sig berusade.

Andelen ungdomar som
dricker alkohol har
minskat
från 53 % till 48 %
mellan 2014 - 2020

6
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Ungdomar som är fysisk aktiva minst
en timme per dag 2020,
per årskurs och kön
50 %

25 %
12%

11%

10%

Tjej

Kille

Tjej

15%

0%
Grundskola

Kille

Gymnasieskola

Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal 2016-2020,
per årskurs och kön
50%

25%

2020
14%

0%

2020
12%

Tjej

2020
8%

Kille

2020
8%

Tjej

Grundskola

Kille

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon lagt ut känsliga
bilder/filmklipp på sociala medier 2016-2020, per årskurs och kön
100%

28%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

2019

2018

2017

27%
2016

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

0%

2016

24%

2020

37%

2020

50%

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Ungdomar som skolkat 2020,
per årskurs och kön
50 %

Några gånger i veckan
Några gånger i månaden

25 %
5%

2%

Tjej

Kille

0%

Grundskola

7%

10%

Tjej

Kille

Gymnasieskola

Skolfrånvaro är vanligare bland ungdomar som mår dåligt och som är
otrygga och blir mobbade. Ungdomar som skolkar beskriver att de är
nedstämda och trötta och saknar ofta arbetsro, lärarstöd och motivation.

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever…

Att de behandlas
rättvist av lärare

Arbetsro på lektioner
Åk 8: 50%
År 2: 67%

Åk 8: 72%
År 2: 78%

Bra stämning

Stöd och hjälp
att utvecklas

Åk 8: 61%
År 2: 75%

Åk 8: 63%
År 2: 73%

Lärarnas stöd och bemötande har samband med ungdomars
upplevelser under skoldagen. De som får stöd och hjälp att
utvecklas känner sig oftare glada, duktiga, självsäkra och
motiverande i skolan.
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Grundskola

Gymnasieskola

94%

93%

Trivs mycket
bra/ganska bra
på sin fritid

Trivs mycket
bra/ganska bra
på sin fritid

92%

Tjej

94%

95%

Kille

92%

Ungdomar som tycker att
de kan påverka väldigt mycket/
ganska mycket i skolan
Grundskola

Gymnasieskola

40%

60%

45%

Tjej

67%

37%

Kille

53%

Ungdomarnas svar om
positiv påverkan är ofta
relaterade till
distansundervisning och
mer umgänge med familj
och vänner

Ungdomarnas svar om
negativ påverkan är ofta
relaterade till mindre
sociala kontakter och
inställda sport- och
fritidsaktiviteter

Ungdomar som uppgett att
Coronapandemin påverkat dem
negativt 2020, per årskurs
100 %

Ungdomar som uppgett att
Coronapandemin påverkat dem
positivt 2020, per årskurs
100 %

Lite negativt
Mycket negativt

75 %
50 %

Lite positivt
Mycket positivt

75 %

56%

50 %

57%
34%

54%

25 %

25 %
18%

20%

0%
Tjej

Kille

Grundskola

15%

Tjej

10%

0%

Kille

Gymnasieskola

LIVET & FRAMTIDEN

21%

24%

18%

1%

2%

2%

8%

Tjej

Kille

Tjej

Kille

Grundskola

9

39%

Gymnasieskola
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Ungdomar som litar mycket/ganska
mycket på sin egen förmåga att
klara av saker 2020,
per årskurs och kön
100 %
85%
79%

Ungdomar som litar mycket/ganska
mycket på andra människor 2020,
per årskurs och kön
100 %
63%

56%

47%

50 %
0%

50 %
0%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

76%

74%

58%

Tjej

Kille

Kille

Tjej

Grundskola

Gymnasieskola

Kille

Gymnasieskola

Ungdomar med mycket/ganska positiv framtidstro, per årskurs och kön
100%

90%

85%

88%

88%

Tjej

Kille

Tjej

Grundskola

Kille

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

2016

2020

2019

2018

2017

0%

2016

50%

.

Gymnasieskola

*Andelarna redovisas som glidande medelvärde.
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Bilaga
Finspång
Ungdomar med minst en nära vän
Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=90)

Kille (n=124)

Totalt (n=214)

91%

90%

90%

Tjej (n=118)

Kille (n=114)

Totalt (n=232)

92%

85%

89%

Ungdomar med bra hälsa
Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=90)

Kille (n=124)

Totalt (n=214)

72%

73%

73%

Tjej (n=118)

Kille (n=115)

Totalt (n=233)

58%

64%

61%

Ungdomar som ofta är stressade
Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=89)

Kille (n=120)

Totalt (n=209)

44%

25%

33%

Tjej (n=117)

Kille (n=110)

Totalt (n=227)

54%

26%

40%

Ungdomar som alltid/ofta känner att de duger som de är
Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=90)

Kille (n=124)

Totalt (n=214)

40%

66%

55%

Tjej (n=117)

Kille (n=112)

Totalt (n=229)

56%

64%

60%

11
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Ungdomar med tobaksbruk

Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020
Tjej (n=89)

Kille (n=124)

Totalt (n=213)

Röker

7%

4%

5%

Snusar

2%

1%

1%

Röker och snusar

5%

0%

2%

Tjej (n=117)

Kille (n=113)

Totalt (n=230)

Röker

14%

13%

14%

Snusar

3%

18%

10%

Röker och snusar

8%

21%

14%

Ungdomar som använt narkotika

Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020
Tjej (n=89)

Kille (n=124)

Totalt (n=213)

En gång

1%

0%

1%

Flera gånger

0%

2%

1%

Tjej (n=117)

Kille (n=111)

Totalt (n=228)

En gång

3%

3%

3%

Flera gånger

3%

14%

8%

Ungdomar som har druckit sig berusade
Grundskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=89)

Kille (n=122)

Totalt (n=211)

En gång

0%

2%

1%

Flera gånger

7%

1%

3%

Tjej (n=117)

Kille (n=109)

Totalt (n=226)

En gång

6%

11%

8%

Flera gånger

37%

51%

43%

12
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Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal
Grundskola

Gymnasieskola

Tjej (n=88)

Kille (n=122)

Totalt (n=210)

14%

10%

11%

Tjej (n=117)

Kille (n=110)

Totalt (n=227)

8%

9%

8%

Ungdomar som utsatts för elaka kommentarer eller att någon
lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier
Grundskola

Gymnasieskola

Gymnasieskola

Finspång - 2020

Tjej (n=86)

Kille (n=119)

Totalt (n=205)

35%

24%

28%

Tjej (n=116)

Kille (n=105)

Totalt (n=221)

27%

30%

28%

Ungdomar med positiv framtidstro
Grundskola

Finspång - 2020

Finspång - 2020

Tjej (n=87)

Kille (n=122)

Totalt (n=209)

79%

93%

88%

Tjej (n=114)

Kille (n=105)

Totalt (n=219)

89%

89%

89%

Täckningsgrad
För att kunna uppskatta täckningsgraden har registerdata från SCB använts. Vid beräkningen av
täckningsgrad för ungdomar i årskurs 8 används befolkningsmängden 1 november 2020, uppdelat på
kommun, ålder (14 år), kön och år. Vid beräkning av täckningsgrad för gymnasieungdomar år 2
används befolkningens studiedeltagande uppdelat på kommun, ålder (17 år), kön och år. Uppgifter
på studiedeltagande för år 2020 finns ännu inte tillgängliga. Uppgifter om befolkningens
studiedeltagande för 17-åringar används för att ungdomar inte har som krav att gå i gymnasieskolan.
Därför beräknas täckningsgraden på antalet studiedeltagande istället för folkbokförda för att
andelarna ska blir korrekta. Såhär beräknas täckningsgraden:
𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑖 % =

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑢𝑛𝑔𝑑𝑜𝑚𝑠𝑒𝑛𝑘ä𝑡𝑒𝑛 𝑂𝑚 𝑚𝑖𝑔 𝑖 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛, å𝑙𝑑𝑒𝑟, 𝑘ö𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑙𝑘𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑔𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛, å𝑙𝑑𝑒𝑟, 𝑘ö𝑛 𝑜𝑐ℎ å𝑟

Den beräknade täckningsgraden innehåller en viss felmarginal. Det kan exempelvis bero på att det
finns ungdomar som gått om ett år eller ungdomar som har påbörjat skolan ett år tidigare. Det
medför att underlaget från SCB inte är direkt jämförbart med de elever (14- respektive 17-åringar)
som besvarar ungdomsenkäten Om mig. Ett annat exempel där underlag från SCB inte är direkt
jämförbart med ungdomsenkäten Om mig är i de fall där ungdomar bor på mer än ett ställe. I
ungdomsenkäten Om mig får ungdomarna uppge var de huvudsakligen bor medan statistiken från
SCB utgår från var ungdomarna är folkbokförda. På grund av att det finns en felmarginal, redovisas
täckningsgraden i tre olika nivåer utifrån ett intervall istället för den exakta täckningsgraden i
procent. Vi har då tagit hänsyn till felmarginalen och täckningsnivån blir mer trovärdig att följa.
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Kommunstyrelsen

Överenskommelse Hållbar integration i Östergötland
Sammanfattning
En ny regional överenskommelse för kommuner i Östergötlands län,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland samt Länsstyrelsen i
Östergötland har upprättats under 2020.
Regionala överenskommelse Hållbar integration i Östergötland 2021 - 2025 börjar gälla
den 1 maj 2021.
Hållbar integration i Östergötland ersätter den gamla RÖK Etablering i utveckling som
sträckte sig över perioden 2016 – 2020.

Förslag till beslut
1. Att godkänna Överenskommelse om Hållbar integration i Östergötland
2021 - 2025

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Hållbar integration i Östergötland
2021 – 2025

En regional överenskommelse för kommuner i Östergötlands län,
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region Östergötland samt
Länsstyrelsen Östergötland
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1 Inledning
Processen att bli östgöte påverkas av allt som sker - från det som hänt i ursprungslandet, under
flykten och från första dagen efter ankomsten till Sverige. En människas hälsa och utveckling är i
stark påverkan av tillgång till sammanhang och nätverk, sysselsättning i vardagen, försörjning och
meningsfullt liv. Östergötland är ett öppet och inkluderande län med goda livsvillkor, där invånarna
känner stort samhällsengagemang.
Den regionala överenskommelsen strävar efter utveckling i enlighet med den regionala
utvecklingsstrategin och Agenda 2030.
De samverkande parterna i överenskommelsen är länets 13 kommuner; Boxholm, Finspång, Kinda,
Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Ydre och
Ödeshög, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland och
Migrationsverket. Överenskommelsen beskriver strukturen och de övergripande målen för arbetet.

2 Avsikten med en regional överenskommelse
”Hållbar integration i Östergötland 2021 - 2025” är en regional överenskommelse med avsikt att vara
en gemensam utgångspunkt i samverkan i länet kring integration och inkludering av samtliga
personer som bor och lever i Östergötland. Till den regionala överenskommelsen tas varje år fram en
aktivitetsplan som närmare beskriver det prioriterade arbete i länet.
Parterna i den regionala överenskommelsen ”Hållbar integration i Östergötland” ska gemensamt
verka för ett inkluderande Östergötland. Den regionala överenskommelsen ska bidra till att länet
nyttjar befintliga resurser på ett effektivt sätt genom gemensamma satsningar. I den regionala
samverkan kring integrationsfrågor i länet tar vi ansvar för att bidra till bättre samhällsetablering,
hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland. Näringslivet och civila samhället är viktiga parter i
arbete och stärker möjligheterna att lyckas.
Ett gemensamt ansvar innebär att lyfta och adressera de utvecklingsbehov och utmaningar som
finns. Parterna som ingått denna överenskommelse agerar utifrån sina respektive uppdrag både
internt och externt. I samverkansarbetet respekteras parternas uppdrag och genomförs med en
medvetenhet om vikten av gemensamma prioriteringar och ödmjukhet i kompromisser. Den
gemensamma utvecklingen präglas av delaktighet, öppenhet, dialog, flexibilitet och har en regional
ansats.

3 Tidsperiod och uppföljning
Överenskommelsen sträcker sig över perioden 2021–2025. En översyn av den regionala
överenskommelsen sker en gång per år i Integrationsrådets beredningsgrupp.
Revidering kan initieras av överenskommelsens parter.
Parterna har ett gemensamt ansvar för årlig uppföljning av arbetet som sker utifrån
överenskommelsen. Uppföljningen omfattar de övergripande målen, samverkansprocessen i länet
och status på aktivitetsplanen. Uppföljningen samordnas av Länsstyrelsen.
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4 Struktur för samverkan i Östergötland
4.1 Östergötlands integrationsråd
Östergötlands Integrationsråd är ledningsgrupp för den regionala samverkan och fungerar som ett
strategiskt forum. I rådet sitter representanter från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Region
Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland samt kommunstyrelseordförande/ nämndordförande från
länets 13 kommuner. Rådets medlemmar har mandat att representera sin organisation och bär
ansvar för förankring av det arbete som sker i rådet.
Representanter för andra aktörer såsom andra myndigheter, näringsliv eller civila samhället ska
kunna erbjudas plats i Integrationsrådet vid behov.
Länsstyrelsen är sammankallande och landshövdingen är ordförande för gruppen. Vid
Integrationsrådets möten ska protokoll föras.
Östergötlands Integrationsråds uppgift är att:
•

Identifiera utvecklingsbehov utifrån gemensamma möjligheter och utmaningar i
samverkansarbetet

•

initiera gemensamma insatser och projekt utifrån överenskommelsens mål

•

samråda med andra aktörer i offentlig, privat och idéburen sektor

•

se till att arbetet inom överenskommelsen följs upp årligen

4.2 Integrationsrådets beredningsgrupp
Länsstyrelsen samordnar en tjänstepersonsgrupp som bereder uppdrag och initierar behov till
Integrationsrådet. Vid beredningsgruppens möten ska minnesanteckningar föras. I gruppen ingår
representanter från strategisk nivå från länets 13 kommuner, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket,
Region Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland. Representanter för andra aktörer såsom
andra myndigheter, näringsliv eller civila samhället ska kunna erbjudas plats i beredningsgruppen vid
behov.
Representanterna i beredningsgruppen bär ansvar för förankring i sin organisation av det arbete som
sker i gruppen och det är beredningsgruppen som arbetar med de uppdrag och den inriktning som
Integrationsrådet enats om.

4.3 Principer för samverkan
Representanterna i Integrationsrådet och Integrationsrådets beredningsgrupp har relevant mandat.
Parterna i överenskommelsen ansvarar för att samverkan inom den egna organisationen fungerar för
att säkerställa förankring och mandat på hemmaplan. Parterna ansvarar även för att utse ersättare
vid frånvaro och att avgående representanter introducerar sin efterträdare.

5 Målgrupp
Primär målgrupp för insatser inom ramen för ”Hållbar integration i Östergötland” är utrikes födda
personer (barn och vuxna) som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. Målgruppen
omfattar asylsökande, de som väntar på uppehållstillstånd, de som har beviljats uppehållstillstånd
och är i behov av övriga insatser, samt de som omfattas av etableringsuppdraget eller har avslutat
etablering/etableringsinsats och saknar egen försörjning.
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Överenskommelsen vänder sig till offentliga, privata och ideella aktörer i länet samt länsinvånare,
som alla på ett eller annat sätt bidrar till våra intentioner och insatser.

6 Mål
Samverkan är avgörande för att överenskommelsen ska ge resultat. Utbyte av kunskap, expertis och
resurser är viktiga komponenter för att målen ska nås och är utgångsläget för en hållbar samverkan.
Regional solidaritet och kapacitetsutveckling är grundläggande förutsättningar för att ingen grupp
ska lämnas utanför i utvecklingen.
Inom varje område tar parterna hänsyn till skillnader i förutsättningar och möjligheter utifrån
samtliga diskrimineringsgrunder samt barnens bästa.

6.1 Mål 1: Det ska ta kortare tid att bli självförsörjande i Östergötland.
Att bli självförsörjande minskar risken att hamna i utanförskap och kan ge en ökad känsla av
tillhörighet. Statistik från Kolada visar att det i Östergötland tar lång tid att bli självförsörjande efter
Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

6.2 Mål 2: Måluppfyllelsen i skolan för nyanlända elever ska öka
Genomförd skolgång är en viktig faktor för att stärka barn och ungas förutsättningar för att nå jämlik
hälsa och ett gott liv. Gemensamt arbete i länet kan stärka föräldrars förmåga att utgöra ett stöd för
sina barn. Skolverkets statistik visar att andelen nyanlända elever som uppnår kunskapsmålen i
årskurs nio är väsentligt lägre än för andra elever.

7 Områden för utveckling
För att nå de fastslagna målen för ”Hållbar integration i Östergötland” krävs utvecklingsarbete inom
flertalet områden. Dessa områden beskrivs i några av de globala mål som fastslagits i Agenda 2030.
I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan är en
handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som
ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Målen ska nås för alla människor, i alla delar
av samhället. Att ingen ska lämnas utanför är en av agendans centrala principer vilket förutsätter
ansvarstagande utifrån förhållningssätt och beteenden på både individ- och samhällsnivå.
En stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 ligger på
kommuner och regioner vilket innebär att agendan påverkar Östgötarna i deras vardag. Det är på den
lokala och regionala nivån som de flesta kontakterna mellan det offentliga och invånare, näringsliv
och civilsamhälle sker.

7.1 Område bostad

Ett livskraftigt Östergötland innebär att länets bostäder och bostadsområden behöver vara
tillgängliga, inkluderande och hållbara.
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En av de viktigaste grundstenarna till en god och trygg integration är en ordnad bostadssituation. En
ordnad bostadssituation är även en grund för att uppnå trygga uppväxtvillkor för barn. Bristen på
bostäder och särskilt bostäder som möter målgruppens behov leder istället till kortsiktiga lösningar
utan trygghet och istället blir trångboddhet en vardag. En rad aktörer i samhället har inflytande på
människors möjligheter att få och behålla sina bostäder, och de höga inträdeströsklarna på
bostadsmarknaden är idag ett hinder och påverkar mottagande och etablering av nyanlända.

7.2 Område hälsa

Människors livsvillkor skapar grunden för en god hälsa. En god hälsa ger förutsättningar för
människor att tillgodogöra sig utbildning, att kunna arbeta och kunna försörja sig. En god hälsa är
också en i grundlagen beskriven rättighet. För att nå målet om en god och jämlik hälsa i hela
befolkningen behövs insatser anpassade efter människors behov. En grund för detta är
hälsofrämjande insatser anpassade efter målgruppens behov samt en god och jämlik vård.

7.3 Område utbildning

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god
kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.
Östergötlands utbildningssystem möter människors behov under hela livet – från förskola,
grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning, samt alla människors lika
möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Det är viktigt att
säkerställa att alla lär sig läsa, skriva och räkna på svenska. Utbildning är nyckeln till välstånd och
öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart
samhälle.

7.4 Område normer och attityder

Samverkande parter i den här överenskommelsen ska gemensamt arbeta för en hållbar utveckling i
Östergötland som bidrar till ett jämställt, jämlikt och inkluderande samhälle.
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Det är viktigt att samverka kring och initiera insatser som bidrar till att alla Östgötar har möjlighet att
delta i och påverka samhällsutvecklingen. Varje Östgöte ska ha information och medvetenhet om
vilka normer och attityder som skapar ett inkluderande samhälle och ett livskraftigt Östergötland.
Kvinnors egenmakt ska stärkas och parterna ska främja kvinnors fulla och faktiska deltagande i
samhällslivet. Vi arbetar tillsammans för att stödja familjer utifrån ett helhetsperspektiv.

7.5 Område arbetsmarknad och kompetens

Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa
anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället.
Vidare uppnår vi en produktiv och ökande sysselsättningsgrad med anständiga och goda arbetsvillkor
för alla kvinnor och män i yrkesför ålder och utifrån varje individs förutsättningar, samt att vi ser lika
lön för likvärdigt arbete som en självklarhet. Vi ser ungdomar och vuxna som resurser som tillför
innovation, erfarenhet, relevant yrkeskunnande. De lotsas till utbildning, anställning eller
entreprenörskap genom tydlighet och trygghet utifrån förväntningar och behov i samhället. Vidare
fortsätter vi att tillsammans med hela Östergötland utveckla arbetet mot fördomar och rasism på
arbetsmarknaden och väljer att alltid se mångfald som en tillgång.

8 Aktivitetsplan
Den regionala överenskommelsen konkretiseras årligen i en aktivitetsplan.
Parterna har ett gemensamt ansvar i framtagandet av aktivitetsplanen. Arbete samordnas av
kommunernas integrationssamordnare.
Aktivitetsplanens innehåll bygger på resultatet som framkommit under den årliga länsturnén. Förslag
på aktiviteter bereds av Integrationsrådets beredningsgrupp innan de prioriteras på ett gemensamt
processmöte som initieras av Länsstyrelsen. Planen fastslås sedan i Integrationsrådet.
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Kommunstyrelsen

Planbesked för fastigheten Rejmyre 2:131
Sammanfattning
Ansökan om planbesked avser en planändring från småbåtshamn till bostad på
fastigheten Rejmyre 2:131 för att kunna uppföra ett bostadshus om ca 120 m2 och
en komplementbyggnad om 40 m2.
Fastigheten är bebyggd med ett förråd.
Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd kan prövas i en ny detaljplan och
föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked.
Ärendet
Gällande detaljplan
Aktuell fastighet omfattas av detaljplan för del av Rejmyre 2:76 m fl (DP198) som
vann laga kraft 1992-04-24, med en genomförandetid på 15 år. Planläggningen
syftar till att justera vissa tomtavgränsningar och utfarter, justera bryggområden,
avgränsa hamnområden med viss byggrätt, ta bort en bostadstomt, tillskapa en ny
bostadstomt, avsätta ett särskilt område för vattentäkt, ange rekommendationer för
genomförandeåtgärder.

Plankarta där fastigheten Rejmyre 2:131 markerats i rött
Aktuell fastighet är planlagd som hamn (V1). Inom hamnområdet finns möjlighet
att uppföra sjöbod (40 m2 i en våning) som komplement till bryggområde (WV1).
Brygg – och hamnområdet i Innervik har delats i två delar (se WV och WV1).
Motivet för detta är att tydligt markera att den norra delen även i fortsättningen ska
disponeras av Domänverket för att betjäna det rörliga friluftslivet (WV1).
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Inom hamnområdet norr om Bremyra 1:6 finns möjligheter att anlägga bilparkering
som komplement till bryggorna. Det gäller även vid det brygg- och hamnområde i
Innervik som avses behållas av Domänverket.
Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark som ligger inom 100 m från
strandlinjen samt inom vattenområden betecknade WV, WV1, WB och WN.
(Länsstyrelsens beslut 2311-5758/92, 1992-05-04)
Planen ger också möjligheter att vidta vissa åtgärder inom områdena som
betecknats N, V, WN, E och P. Vid bildandet av förening som ska handha
gemensamma angelägenheter inom dessa områden måste samtidigt tas hänsyn till att
tomtägare inom den del av byggnadsplanen som inte berörs av planändringen också
måste ha andelar i anläggningen. Bryggor mm ska också disponeras av ägarna till
dessa tomter – dvs bland annat ägarna till de redan bebyggda tomterna inom
sydöstra delen av byggnadsplanen. I köpeavtal med nya tomtägare har intagits en
föreskrift om att fastighetsägare ska ingå i den gemensamhetsanläggning för vägar,
vatten mm som ska bildas enligt anläggningslagen och att Domänverket ska ansöka
om sådana förrättningar.
Avsikten är att Domänverket i fortsättningen enbart ska äga den mark inom
detaljplaneområdet som markerats med lokalgatan och V1.
Fastighetsreglering
År 2005 fattade Lantmäteriet beslut om fastighetsreglering för fastigheten Rejmyre
2:131 (aktbeteckning 0562-05/11). Rejmyre 2:76 är en industrienhet för gatu-och
parkmark om ca 7,5 ha. Genom avstyckning från fastigheten Rejmyre 2:76 nybildas
en fastighet för hamnändamål om 1546 m2.
Bygglov
Bygglov har beviljats för förråd och vindskydd på aktuell fastighet. 2013 var endast
förrådet färdigställt.
Natur- och kulturvärden
Naturvård
Hunn är av nationellt intresse för naturvården enligt kommunens natur- och
friluftsplan. Den stora sjön Hunn är tillsammans med Stöparen rik på öar, uddar
och vikar. Några av öarna, uddarna och stränderna är bevuxna av gammal skog som
bland annat innehåller objekt med naturvärden och någon gång nyckelbiotoper.
Flera intressanta bestånd växer på den stora Bremyreö. Omgivningarna består till
stor del av barrskog men längs sydvästra stranden finns en del lövskog, bebyggelse
och kulturmark. Sjön avvattnas via en å vid Hävla bruk ut i sjön Tisnaren.
Åtgärder som skadar naturvärden: Förorening och reglering av sjön och anslutande
vattendrag måste undvikas. Främmande arter får inte planteras in. Sjöns stränder
ska bevaras orörda, det vill säga, diken, avverkningar, bebyggelse, avlägsnande av
död ved och andra ingrepp får inte ske.
Inför eventuell planläggning ska eventuella naturvärden inventeras.
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Rekreation
Hunn är utpekat som ett mycket viktigt friluftsområde enligt kommunens naturoch friluftsplan. Sjön med omgivande stränder erbjuder naturupplevelser som är
viktiga för friluftslivet. Här finns bland annat en kanotled och badplats med
grillplats och toalett. Båtlivet är rikt. Besöksfrekvensen bedöms som hög.
Landskapsbild
Området är bebyggt längs vattnet med en skogsridå bakom.
Kulturmiljö
Bebyggelsen på grannfastigheten Rejmyre 2:60 finns utpekad i kommunens
kulturmiljöprogram som värdefull miljö. Ändring av en byggnad får inte förvanska
dess karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse ska utformas med
särskild hänsyn till omgivningens egenart.
Strandskydd
Aktuellt område ligger inom 100 m från strandlinjen, vilket innebär att
strandskyddet återinträder när det görs en ny detaljplan. Kommunen bedömer att
det bör vara möjligt att hävda särskilda skäl för ny bostadsbebyggelse, men frågan
kommer att prövas under planprocessen.
Störningar och risker
Förorenad mark
Söder om aktuell fastighet har det funnits ett sågverk utan doppning/ impregnering.
(EBH_ID: 176329).
Inför eventuell planläggning kan det behöva göras en översiktlig miljöteknisk
markundersökning.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Hunn har god ekologisk status.
Geoteknik
Marken består av sandig morän och urberg. Det bedöms i nuläget inte finnas risk
för ras och skred.
Vattenskyddsområde
Aktuell fastighet ligger inom primär zon i vattenskyddsområde för Hunn.
Teknisk försörjning
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp och
har därmed enskilda VA-lösningar.
Gator och trafik
Området trafikförsörjs med gator som har enskilt huvudmannaskap.
Motiverat ställningstagande
Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan
om planbesked.

258

Marika Östemar

2020-12-08
Dnr KS.2020.1204

4 (4)

Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutat om planstart och
planuppdrag. Detaljplanearbetet tar ca ett år att genomföra från planstart till
antagande.
Exploatören ansvarar för att ta kontakt med kommunen för att starta
detaljplanearbetet. Detta ska göras senast inom två år från det att planbeskedet
beslutats.
Avtal ska tecknas mellan exploatören och Finspångs kommun för att reglera
planarbetets kostnader.
Förslag till beslut
1. Att bevilja planbesked för fastigheten Rejmyre 2:131 för planläggning av
bostäder.
2. Att förvaltningen får i uppdrag att pröva detaljplan för fastigheten
Rejmyre 2:131.
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Kommunstyrelsen

Planstart och planuppdrag för detaljplan för Kolstad 2:91
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked (KS 2019-§ 459, KS.2017.0093)
för detaljplaneläggning som ska pröva att uppföra enbostadshus inom fastigheten
Kolstad 2:91 (då del av Kolstad 2:1).
Exploatören har nu meddelat att de vill starta planarbetet. Därmed föreslår
förvaltningen att planstart och planuppdrag beslutas.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beviljade positivt planbesked för fastigheten Kolstad 2:91 (då
del av Kolstad 2:1).

Tidigare ställningstaganden
Området är i den gällande översiktsplanen (ÖP2011, antagen av
kommunfullmäktige 2011-11-23) utpekat som ett utvecklingsområde i stråket
mellan Finspång och Norrköping. Området omfattas inte av en detaljplan och har
inte några områdesbestämmelser.
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Natur och miljö
Området finns utpekat i kommunens naturvårdsprogram som en trakt med höga
naturvärden. Under detaljplaneprocessen bör göras en bedömning av områdets
eventuella naturvärden.
Det utpekade området berörs inte av några kända markföroreningar och det finns
inga kända risker som i ett senare skede kan behöva utredas och åtgärdas.
I områdets sydvästra del finns det en fornlämning som bör tas hänsyn till under
detaljplaneprocessen.
Det utpekade området är i en skogsmiljö och därmed finns det möjligheter till lek
och rekreation i den miljön också. Skogsmiljön kan ha eventuella kärnområden med
höga naturvärden, något som får studeras ytterligare i detaljplanearbetet.
Störningar och risker
Trafikbuller främst från riksväg 51 får utredas i detaljplanearbetet.
En eventuell översvämningsrisk som behövs studeras ytterligare i detaljplanearbetet
är den lågpunkt som finns lokaliserad i områdets västra del. Andra saker som även
dem måste utredas i detaljplanearbetet är exempelvis, eventuell djurhållning, MKN
och geotekniken.
Teknisk försörjning
I dagsläget finns inga vatten och avlopp ut till det utpekade området.
Under detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.
Gator och trafik
I dagsläget finns existerade grusväg in till det utpekade området men den går till
väster om det utpekade området över en privat fastighet och kan därmed inte
användas för detta syfte. Tillfartsväg får lösas i detaljplanearbetet.
Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar finns längsmed riksväg 51 ca 100
meter från planområdet.
Samhällsekonomi
Behovet av förskolor, skolor och annan kommunal verksamhet kan tillgodoses
inom Finspångs tätort eller inom Svärtinge tätort. Det får utredas i
detaljplanearbetet.
Finansiering
Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta exploatören och
kommer att regleras i planavtal.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheten
Kolstad 2:91.
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2. Förvaltningen får i uppdrag att starta planarbete på del av fastigheten
Kolstad 2:91.
3. Kostnaden för framtagande av detaljplanen belastar exploatören.
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Kommunstyrelsen

Begränsad uppföljning delårsrapport 2021
Beskrivning av ärendet
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i
delårsrapport och årsredovisning enligt kommunallagen.
Under denna långa period vi påverkats av pandemin så har förvaltningen fått
prioritera att säkra verksamheten. I samband med årsredovisningen genomfördes
en stor arbetsinsats för att följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030.
Förvaltningen har under pandemiåret fått en semesterskuld till anställda samt att
utredningar och utvecklingsarbete fått stått tillbaka då resurserna använts till att
säkra verksamhet. Behov finns för att förvaltningen under 2021 fokuserar på att
implementera målen och utföra de prioriterade uppdragen. Det innebär att
förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att följa upp verksamhetsmålen för
Agenda 2030 till delårsbokslutet.
Detta är ett avsteg från lagen som kan ge kritik vid revision.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att till delårsrapporten 2021 göra ett avsteg från lagen genom att inte
följa upp verksamhetsmålen för Agenda 2030.
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Kommunstyrelsen

Ansökan utvecklings- och omställningspotten införande
av en ny inköpsorganisation och e-handel
Sammanfattning
Finspångs kommun har, likt många av landets kommuner, uppmärksammat att de
kommunala inköpsprocesserna kan effektiviseras. Många av landets kommuner har
redan infört eller står i begrepp att införa organisationslösningar för att skapa
effektivare processer.
Tidigare uppföljningar avseende kommunens inköp och avtalstrohet visar att:
 Kommunens verksamheter handlar hos icke avtalade leverantörer och
sortiment som inte är avtalade hos avtalsleverantör.


Kommunens verksamheter lägger mycket tid på inköpen. Besök i butiker
ibland dagligen eller oftare, letande efter rätt produkter i butiker och på
webb.



Felaktiga inköp skapar onödigt arbete;
o nya leverantörer kräver kontroll Inyett
o nytt upplägg i leverantörsregistret
o stor risk för felaktiga fakturor
o avtalsleverantörer vill ofta ha leverantörsutdrag på leverantörer



Skapar onödiga kostnader;
o Fakturaavgifter
o Fraktkostnader
o Administrationskostnader
o Emballage



Kommunen saknar avtal där inköpen överstiger direktupphandlingsgränsen.



Kommunen betalar för stora kostnader för produkter

Syfte med inköpsorganisation
Då det gäller syftet med en inköpsorganisation kan man sammanfatta det i tre
punkter


Styrning
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Med e-handel ges möjlighet till ”Rätt pris-rätt produkt”
I enlighet med målet för digitaliseringsstrategin kan vi med e-handel skapa en
förbättrad service i form av en enklare hantering som är mer tillgänglig och ger
högre kvalitet och effektivare verksamhet. Dessutom ger det goda förutsättningar
att sänka kostnader inom samtliga verksamheter.
En inköpsportal för e-handel ger kommunen en möjlighet att lägga upp varor och
tjänster från olika leverantörer i en gemensam inköpsportal. Syftet med en
inköpsportal är att minimera antalet beställningsvägar och sortimentstyra
kommunens inköp. Men en förenklad inköpsprocess med e-handel finns det stora
möjligheter att spara kostnader vad gäller både inköp samt arbetstid.
Med hjälp av en inköpsportal kan kommunen lättare styra inköpen mot fastställda
mål i kommunens styrdokument. Exempelvis går det i systemet att lyfta fram
miljövänliga produkter, samt dölja produkter som inte är önskvärda.
Organisering och införande:
Att införa en inköpsorganisation med e-handel är en förändringsresa för alla
sektorer. Flera arbetsuppgifter kommer förändras för såväl inköpare,
administratörer som chefer. Målet är att det på totalen kräver mindre resurser än
dagens hantering av köp, kontering, felkonteringar och attest.
Ekonomi- och styrningsavdelningen behöver för att införa och förvalta
inköpsorganisation och e-handelssystemet ersättning för personal-, system- och
konsultkostnader. En projektplan med resursbehov har tagits fram och
ledningsstaben ansöker om totalt 1850 000 kronor i utvecklingsmedel fördelade på
610 000 kronor år 2021 och 1 240 000kronor år 2022 för att införa projektet. Efter
införandet kommer inköpsorganisation och e-handel finansieras genom
ramjusteringar från sektorerna. Sektorerna kommer att finansiera detta genom att
kostnader för administration och inköp förväntas bli lägre.
Av avsatta medel i utvecklings- och omställningspotten finns för närvarande 1
959 000 kronor för år 2021. Vid beviljade av ovan sökta belopp finns 1 349 000
kronor kvar för 2021. Projektet beräknas pågå från 1 september 2021till siste
augusti 2022.
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Förslag till beslut
1. Att bevilja ledningsstaben utvecklingsmedel för att införa en
inköpsorganisation med e-handel
2. Att finansieringen sker genom de avsatta medlen i utvecklings- och
omställningspotten med 610 000 kronor år 2021 och 1 240 000 kronor år
2022
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Kommunstyrelsen

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll
Sammanfattning
Detta är inte den första gången som det görs utredningar och genomlysningar av
FFIA:s syfte och verksamhet. Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt
sammansatt grupp med en översyn av den kommunala bolagskoncernen. Gruppens
överväganden finns beskrivna i ett PM som bifogas till denna skrivelse. Det arbetet
handlade framför allt om att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen,
men också om att övergripande belysa ett antal frågar avseende koncernen som
fortfarande är giltiga.
Nya ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har
under våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade
kommunstyrelsen den 24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn av
koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet
IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av
IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1
januari 2015 organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen.
I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan
kommunstyrelsen den 26 mars 2018
1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en utvecklad
ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i enlighet med
koncerngruppen överväganden
2. Att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och
finansieras
3. Att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen ska
organiseras i framtiden
Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de
kommunala bolagen med bäring på två perspektiv, dels frågan om ledning och
styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med Lagen
om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att fastighetsförvaltningen
behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men också utifrån behovet av att
utveckla den strategiska styrningen av fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019
beslutade således kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende
fastighetsförvaltningen där verksamheten ska föras över till kommunen från och
med den 1 januari 2020. Det beslutet är nu verkställt fullt ut.
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Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts
närmare. Sedan en tid har också diskussioner förts om att bredda denna utredning
till att omfatta moderbolagets roll och ställning och detta är bakgrunden till det
uppdrag som ges från Kommunstyrelsen 2020-10-7 KS.2016.0805 där sedan
utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021.
Detta tjänsteutlåtande kommer att belysa ett antal perspektiv på denna fråga men
kommer också framförallt att hänvisa till tidigare utredning (se bilaga) samt till det
PM (se bilaga) som förvaltningen låtit advokatfirman Delphi ta fram för att ha en
neutral part som belyser FFIA:s roll samt granskar de juridiska aspekterna av de
vägval som finns kring moderbolagets roll och framtid.
I det fullständiga underlaget som inkluderar bilagorna finns samtliga perspektiv på
FFIA:s roll som moderbolag men i detta tjänsteutlåtande kompletterar vi ett antal
perspektiv och lägger fokus på att framförallt fördjupa oss i uppdraget som rör
moderbolagets näringslivsuppdrag, men också rollen som ägare av
näringslivsfastigheter för att komplettera det som bilagts. De aspekter som
genomlyses genom bifogade PM från advokatfirman Delphi samt tidigare utredning
är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. Exempel på sådana är
aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, möjligheten till skattemässiga
dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning.
Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett koncernbildningens vara eller icke vara,
strukturer och system för styrning och samordning av bolagen belysas parallellt med
utredningen avseende moderbolagets roll och ställning vilket också finns med i
bifogade PM från Advokatfirman Delphi samt i tidigare underlag.
Kommunala bolag - en snabb utblick
Förvaltningen har gjort en generell utblick i länet (exkluderat Norrköping och
Linköping på grund av storlek) och bland de kommuner som Finspångs kommun
använder som jämförbara kommuner för en snabb omvärldsanalys för att
komplettera det som finns i tidigare utredningar samt bifogat i PM från Delphi.
Tanken var att få en översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit
organiserade och genom samtal, där det var möjligt, försöka förstå hur de utvecklas
som kommunkoncerner. Det vill säga mot ökad bolagisering eller tvärtom samt titta
på hur moderbolagsrollen ser ut. Det ska sägas att en sådan jämförelse är svår att
göra då varje kommun har sin särskilda historik, tradition och förutsättningar.
En första slutsats är att Finspångs inte skiljer ut sig i denna jämförelse. Det är
relativt vanligt med moderbolagskonstruktion. Den är framförallt vanlig bland de
som brukar betecknas som våra jämförbara kommuner. Dessa kommuner är
jämförbara i storlek och struktur med Finspång och har i stor utsträckning valt
moderbolag som en konstruktion.
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Generellt kan vi också se en utökning av antalet bolag bland samtliga kommuner
med något undantag. Nästan alla kommuner har ett bostadsbolag motsvarande
Vallonbygden. Flertalet har också någon form av energibolag. I övrigt ser
organisationen ut på många olika sätt. Flera har någon form av kommersiellt bolag
kopplat till kommunal näringslivsutveckling och/eller turism. Inriktning, syfte och
konstruktioner på dessa varierar väldigt mycket.
Förvaltningen har också tittat på om det finns ett mönster i konstruktionerna
baserat på politisk styrning i kommunerna men inte funnit någon sådan.
Som kort sammanfattning kan man säga att bolagiseringen generellt ökar bland de
kommuner vi tittat på och att moderbolagskonstruktion är vanlig. Mycket av denna
slutsats förstärks och vidimeras av tidigare utredningar samt PM från Delphi.
Varför ett moderbolag?
Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett
moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att
koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA
uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett moderbolag och
en koncern är således att kunna göra skattemässiga dispositioner mellan bolagen,
alltså hantera vinster och förluster mellan bolagen. I samtal med dotterbolagen så
lyfts det ofta som en viktig roll för FFIA kopplat till deras verksamhet.
Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på
uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att
samordning sker mellan koncernens bolag. En stark kommunkoncern med
gemensamma utgångspunkter kan genom tydlig styrning vara en stark
samhällsutvecklande kraft, och om man lyckas med detta så kan summan av
samverkansvinsterna vara väldigt mycket större en de enskilda delarna. Även detta
nämns som en styrka i samtal med dotterbolagen och något som över tid har
utvecklats och blivit bättre. Även vid revision har detta uppmärksammats.
Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om
kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det kommunala
uppdrag som bolagen har och den kan också upplevas vara mer transparent.
Kommunstyrelsens roll i ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning
kan då anses ge en starkare styrning av kommunala bolag med ökad insyn.
Tidigare utredningar har bedömt att FFIA:s roll borde utvecklas till att i större
utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att uppdraget att
äga kommersiella fastigheter ska tonas ned vilket tyder på att man innan varit
framförallt fokuserad på denna roll för moderbolaget. Om moderbolaget lyckats
med detta och om styrning skulle upplevas som starkare och mer samordnande
under Kommunfullmäktige är svårt att bedöma.
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Ett annat perspektiv är att FFIA ska bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen
utifrån att kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd och i första hand bör
fokusera på styrning av den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen kvarstår dock självklart. Den nya
kommunallagen betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa
bolagens verksamhet.
Det går att tänka att man tillskapar ett nytt moderbolag, medan FFIA omvandlas till
ett kommersiellt fastighetsbolag, med ett mer uttalat näringslivsuppdrag och ett mer
utvecklat resonemang om förutsättningarna kring detta finns under nästa rubrik.
Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas parallellt med att det ordinarie
uppdrag finns kvar behöver dock bolagets ledning stärkas och bolagets relation till
dotterbolagen avseende ledning och styrning förtydligas. Förutom styrelsen så
arbetar i dagsläget kommundirektören som VD och biträdande kommundirektör i
en omfattning på ca 10 %. Bolagen har också visst stöd avseende mötessekreterare,
ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser kan också förekomma
kring administration och kommunikation. Väljer Kommunfullmäktige att utveckla
rollen som koncernledande parallellt med att vilja behålla eller utveckla de övriga
uppdragen enligt FFIA nuvarande ägardirektiv så behöver det tillföras resurser.
Utredningen kommer inte att ge svar på alla dessa frågor utan låta
kommunfullmäktige välja en inriktning för fortsatt verksamhet inom FFIA men
förvaltningen hävdar ändå att ytterst avgörs ändå styrning av hur koncernens delar
samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna styrning. Organisatoriska lösningar
skapar oftast inte i sig själv en mer aktiv styrning. Det fullmäktige behöver ta
ställning till är vilken roll man vill ha i denna styrning och hur man ser på FFIA:s
roll i en framtida styrning.
FFIA:s roll i utvecklings/näringslivsfrågor
Genom åren har FFIA ibland haft en konkret roll i utveckling och näringslivsfrågor.
De två industrihotell som man uppför och äger ska i ett historiskt perspektiv ses
som ett uttryck för näringslivspolitik där man agerar på en marknad för att skapa
rörlighet och möjligheter för en utveckling där fler företag kan expandera och även
nyetableras. Samma tanke kan härledas till utvecklingen av fastighetsägandet i
Rejmyre samt utveckling av Rejmyre hantverksby.
FFIA har också under en kort period (cirka 3-4 år) förfogat över medel för
marknadsföring av Finspång som ort. En satsning som bland annat ledde till
marknadsföringssatsningar som vi ser spår av idag i exempelvis infartsskyltar,
turistbroschyrer och liknande material samt mässor och event. De senaste åren har
dock denna roll tonats ned och under de senaste åren har FFIA snarare förvaltat
detta uppdrag som ägare av fastigheter men inte tagit initiativ eller agerat som en
part för att arbeta näringslivspolitiskt eller agerat på exempelvis
fastighetsmarknaden. Förvaltningen kan endast spekulera i vad detta beror på men
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tydligt är att FFIA under de senaste åren inte haft kraft eller ekonomi för att kunna
leverera i detta uppdrag.
Om det finns en vilja att FFIA ska spela en roll i utvecklings- och näringslivsfrågor
över tid så behöver bolaget resurser i form av kapital och personal. I dagsläget så är
administrationen nedbantad (se bifogad budget för 2021) och fokuserar på
förvaltning och löpande drift. I och med antagandet av Visionen 30/35 och det
med näringslivet gemensamma initiativet och bildandet av den ekonomiska
föreningen Tillväxt Finspång ser förvaltningen inte att FFIA utifrån dagens
verksamhet har en naturlig roll i utvecklings- och näringslivsfrågor.
FFIA:s ekonomiska situation
Inför 2021 har flera åtgärder genomförts för att stärka bolagets ekonomi. Lån för
finansiering av aktieköp har omvandlats till aktieägartillskott från kommunen.
Därmed har låneskulden reducerats med drygt en tredjedel och räntekostnaderna
har kunnat sänkas med ca 200 tkr. Bolagets redovisning har delats upp i två
affärsområden för att tydliggöra kostnaden för koncernledning och från 2021 får
dotterbolagen betala en avgift, så kallad management fee, för att täcka denna
kostnad.
Trots det dras bolaget med stora förluster på grund av bristande kostnadstäckning
inom fastighetsförvaltningen. Underskottet för fastigheterna i Rejmyre uppgår 2020
till 693 tkr. Gamla centralförrådet som sålts till kommunen lämnade ett underskott
med 20 tkr medan industrihotellen visade ett överskott på 86 tkr. Totalt inklusive
administration var resultatet för affärsområde fastighetsförvaltning -837 tkr.
Det budgeterade resultatet för affärsområde fastighetsförvaltningen 2021 uppgår till
-798 tkr.
Med detta som underlag och med de bifogade PM och tidigare utredningar så har
förvaltningens har tagit fram fyra olika inriktningsbeslut där vi lämnar till
Kommunstyrelsen att rekommendera Kommunfullmäktige ett att ta ställning till:
Förslag till beslut
1. FFIA behåller sin nuvarande roll och bolagets uppdrag justeras inte på
något sätt
2. FFIA behåller rollen som moderbolag och aktieinnehavet i Curt Nicolin
gymnasiet men släpper rollen som fastighetsägare helt. FFIA:s
näringslivsbefrämjande roll tas också bort ur ägardirektivet och
förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur FFIA:s fastigheter
ska avyttras.
3. FFIA upplöses och förvaltningen får uppdrag att ta fram ett förslag på
framtida koncernstyrning och uppsiktsplikt. Förvaltningen får också i
uppdrag att ta fram förslag på var i kommunkoncernen aktieinnehavet i
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Curt Nicolin gymnasiet ska finnas samt hur FFIA:s fastigheter ska
avyttras.
4. Ett nytt moderbolag skapas, samtliga aktier i dotterbolagen förs över till
det nya bolaget, FFIA blir ett dotterbolag i koncernen och behåller rollen
som fastighetsägare och den näringslivsbefrämjande rollen finns kvar i
ägardirektivet.
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Inledning
Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram
nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av
kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade
också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av
koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt
utreda Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa
en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt
uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till
förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från
arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation,
verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av
Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf
Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas
av Ingela Billström (bägge mp).

Metod
Gruppen har biträtts av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att
belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma
uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har
gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat
sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett
resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i
att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna
kommunala bolag.

Andra kommuners organisation
Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag.
Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner
som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en
översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I
samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt
med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö,
Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att
jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar.
Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett
antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorp, har ett
moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige.
Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i
kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag
motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt.
Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning
utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala
verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till
kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.
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Moderbolagets roll
Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett
moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att
koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA
uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett
moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga
dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan
bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid
två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.
Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på
uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att
samordning sker mellan koncernens bolag.
Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om
kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det
kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i
ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en
starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur
koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna
ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.
Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s roll borde utvecklas till att i
större utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att
uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag
framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska
bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är
enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den
kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med
kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen
betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens
verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt
moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag,
med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats
på ett mer fördjupat plan.
Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets
ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och
styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget
kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också
visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser
kan också förekomma kring administration och kommunikation.
Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer
uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras.
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Dotterbolagens uppdrag
Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen
konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur
ägardirektiven är formulerade.
1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet,
exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin
verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven,
men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och
avgifter.
2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att
bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där
marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis
prissättning.
3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen
som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa
uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst
ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via
skattemedel.
4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och
exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första
hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom
den kommunala förvaltningen.
De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt
att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och
finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av
uppdragen behöva förtydligas.

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet
I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som
entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av
gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller
ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern
upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett
undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en
intern upphandling om:
1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten
motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för
myndighetens räkning,
3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.
En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett
avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut.
3
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Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam
nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av
myndigheten.
Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern
upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som
finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i
första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen
enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag
i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i
LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i
förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa
uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.

Övriga perspektiv på dotterbolagens
verksamhet
Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där
nedanstående perspektiv belysts.
Vallonbygden AB
Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt
bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på
marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några
kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal
borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara
ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett
värdefullt mervärde.
Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på
verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex.
fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att
vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek
regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa
förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.
Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt
bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor
utan samma begränsningar.
Finet AB
Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnätsoch bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet
sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett
dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som
eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara
ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i
stadsnätsfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om
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fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt
behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga
ut och ansvara för bredband i hela kommunen.
Finspångs Tekniska Verk AB
I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag.
Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver,
inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet
behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och
givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare.

Kommunen som beställare
Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som
entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i
dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag.
Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare
å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad
på när bolalagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt
kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i
organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från
bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga
ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.
Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att
säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte
varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom
respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett
kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid
varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala
verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en
kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är
tydliga.
Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller
och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag
omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att
knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk
ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft
kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag
dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och
genomförande.
Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är
kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns
behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt
respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom
fastighetsfrågorna.
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Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit
in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit
att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande
ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i
enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats
där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit
tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som
levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet.
Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån
behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare
kommunledningen.

Koncernstab
Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen
ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har
lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR,
administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga
prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att
utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet
ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att
behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och
administration.
Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med
ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att
ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att
kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den
kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i
förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av
organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.
Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i
den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning.
Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser
arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är
att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och
moderbolaget om än med lite olika fokus.
Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi.
Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget
med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera
viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens
ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom
befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande
för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.
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Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst
förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer
samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare
resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för
ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla
åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen
ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i
syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande
sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.
Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen
stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen
härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ
avgift kan behöva tas ut för detta stöd.
Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma
informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd
och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat
arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett
koncernstrategsikt åtagande som bör hanteras i ett övergripande
sammanhang.
Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller
juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala
koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen
tillsammans finansiera en sådan lösning.

Fortsatt arbete
Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en
mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de
frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen
behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock
arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om
kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör
kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad
koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.

Gruppen för koncernöversyn

Anders Härnbro

Stefan Carlsson

Hugo Andersson

Carl-Gustaf Mörner

Ingela Billström
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Prioriterade uppdrag för 2021
Sedan några år har styrelsen fastställt kommande års inriktning och prioriterade
uppdrag på ett mer systematiskt sätt. Tidigare gavs uppdragen ofta i löpande
beslut på styrelsemöten. En del i att utveckla styrelsens arbete är därför att
fastställa uppdrag till VD som anger inriktning och som kan följas upp systematiskt.
Av det riktade ägardirektivet framgår följande:
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, nedan kallat FFIA, är moderbolag för
kommunens indirekt helägda bolag Vallonbygden AB (Vallonbygden), Finspångs
Tekniska Verk AB och Finspångs Stadsnät AB (Finet).
Ändamålet för FFIA:s verksamhet är att
a) Att vara moderbolag för kommunens helägda bolag och tillse att
dotterbolagen samordnar sin verksamhet sinsemellan, så långt detta är
möjligt utan menlig inverkan på respektive verksamhet, och med
kommunen i syfte att optimera koncernnyttan
b) Att utveckla goda betingelser för småindustri och hantverk genom att
förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter med lokaler för
uthyrning
c) Att i övrigt bidra till kommunens utveckling
Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och
att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen. Bolaget ska också


verka för att koncernens samlade resurser används för att förverkliga den
kommungemensamma visionen som den beskrivs i det av fullmäktige
fastställda budget och strategisk plan. samt i gemensamt ägardirektiv,



utöva ägarstyrning av bolagen i koncernen i enlighet med uppdrag givna
av KF/KS i syfte att bl a uppnå samordning, optimalt resursutnyttjande i de
kommunägda bolagen i samverkan med kommunen,



genomföra ägardialoger, svara för strategisk styrning i enlighet med
fullmäktiges strategiska plan samt svara för beredning och samordning av
ärenden som kräver ägarens godkännande



medverka till att verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med
tydligt kundfokus och i en ändamålsenlig struktur

FFIA:s uppdrag som moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala
koncernen med fokus på ett effektivt resursutnyttjande. Inom ramen för detta
behöver ledning, styrning och samordning av dotterbolagen utvecklas. FFIA ska
därvidlag också hjälpa kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt.
Under det senaste året har förre VD:n ägnat en stor del av sitt arbete åt att
utveckla styrning av bolagskoncernen. Ett nytt generellt ägardirektiv som reglerar
den kommunala koncernens grundläggande roll och ansvarsfördelning har tagits
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fram och bolagsordningen för moderbolaget har uppdaterats för en bättre
följsamhet med aktiebolagslagen.
Under 2020 har koncerngemensamma VD-träffar fortsatt att utvecklas och sker
numera återkommande som ett led i förbättrad samordning och dialog.
Motsvarande möten hålls med ordförandena i bolagen, där koncerngemensamma
frågeställningar diskuteras. För att fortsatt ha fokus på denna fråga så föreslås
detta gälla som prioriterat uppdrag även under 2021.
Ett viktigt utvecklingsområde som påbörjats under året är att förbättra
samordningen med den kommunala förvaltningen vad gäller ledning och styrning.
Två prioriterade områden i utvecklingen av koncernstyrning är det fokus som
behöver läggas på Vision 30/35 samt styrningen utifrån Agenda 2030. En modell
för hållbarhetsredovisning har tagits fram under året. Som prioriterat uppdrag till
2021 så vill FFIA också redovisa sina bidrag till den gemensamma styrmodellen i
relation till de 17 globala målen i Agenda 2030.
Vad gäller fastighetsverksamheten behöver vi även fortsättningsvis lägga stort
fokus på verksamheterna i Rejmyre. Gästgiveriet har en ny restauratör, men
corona-pandemin påverkar de verksamheter som bedrivs i Rejmyre med sämre
kundunderlag. Ärendet om försäljning av fastigheten där arbetsmarknadsenheten
har sin verksamhet har beretts och beslut väntas i kommunfullmäktige i januari.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till kommundirektören att utreda
koncernstrukturen och moderbolagets roll. Utredningen ska läggas fram till
kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021.
Budgetförslaget innehåller en beräknad förlust med 245 tkr. Nytt för i år är att
budget och redovisning är uppdelad i två resultatenheter, koncernledning och
fastighetsförvaltning. Under koncernledning finns en avgift till dotterbolagen
budgeterad, en sk managemant-fee, som ska täcka kostnaderna för
moderbolagets administration kopplat dotterbolagen. Anledningen till underskottet
på fastighetsförvaltningen är främst underskott på fastigheterna i Rejmyre.
Under 2020 har bolagets redovisning delats upp i två affärsområden,
koncernledning och fastighetsförvaltning, och kostnaderna för koncernledning ska
täckas av en s k management-fee från dotterbolagen. Kommunfullmäktige har
beslutat om ett aktieägartillskott till bolaget som ska ersätta det lån moderbolaget
hade för aktieköp och ägartillskott i dotterbolagen, detta sänker bolagets
räntekostnader.
Mot bakgrund av ovanstående ges följande prioriterade uppdrag för 2021.
1. Fortsatt utveckling av koncernledning,- styrning och -uppföljning
2. Utveckla uppföljning av att dotterbolagen arbetar i enlighet med ägardirektiven
kopplat mot kommunstyrelsens uppsiktsplikt
3. Utveckla redovisningen av koncernens bidrag till den gemensamma
styrmodellen i relation till de 17 globala målen i Agenda 2030.
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Resultatbudget 2021
Budget 2020 Prognos 2020
3 297 000
1. Intäkter
3 425 164
3 334 000
Hyra
3 462 581
15 000
Övriga intäkter
10 583
-52
000
Hyresbortfall o rabatter
-48 000
-2 251 000
2. Driftkostnader
-1 941 185
-370 000
Fastighetsskötsel
-345 344
-445 000
Reparationer o löpande underhåll
-400 000
-330 000
Fastighetsel
-280 000
-767 000
Uppvärmning
-642 500
-107 000
V/A
-102 405
-12 000
Renhållning
-2 000
0
Markavgifter
-18 550
-50 000
Försäkringar
-47 000
-40 000
Avskrivna fordringar
0
-130 000
Övriga driftkostnader
-103 386
-100 000
3. Underhåll
-200 000
-50 000
Lokalunderhåll
-100 000
-50 000
Fastighetsunderhåll
-100 000
-106 000
4. Fastighetsskatt
-110 000
-106 000
Fastighetsskatt
-110 000
-960 000
5. Avskrivning byggnader
-759 204
-960 000
Avskrivning byggnader
-759 204
-1 310 000
6. Adm och Marknadsföring
-1 090 000
-1 250 000
Administration
-1 025 000
-60 000
Administration, avskrivningar
-65 000
0
Marknadsföring
0
-168 000
7. Finansiella kostnader netto
-188 000
0
Finansiella intäkter
0
552 000
Koncernbidrag
552 000
-720 000
Räntekostnader
-40 000
0
Övriga finansiella kostnader
-700 000
185
000
9. Skatter
-185 000
185 000
Latent skatt
-185 000
-1 413 000
Resultat
-1 048 225
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3 770 948
3 384 548
386 400
0
-2 166 658
-378 158
-400 000
-285 000
-780 000
-109 000
-18 000
-18 500
-67 000
0
-111 000
-200 000
-100 000
-100 000
-110 000
-110 000
-973 369
-973 369
-863 512
-836 800
-26 712
0
112 000
0
552 000
-440 000
0
185 000
185 000
-245 591
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Resultatbudget 2021 Fastighetsförvaltning
1. Intäkter
Hyra
Övriga intäkter
Hyresbortfall
2. Driftkostnader
Fastighetsskötsel
Reparationer o löpande underhåll
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader
3. Underhåll
Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
4. Fastighetsskatt
Fastighetsskatt
5. Avskrivning byggnader
Avskrivning byggnader
6. Adm och Marknadsföring
Administration
Administration, avskrivningar
Marknadsföring
7. Finansiella kostnader netto
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
9. Skatter
Latent skatt
Resultat
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Budget 2021
3 397 048
3 384 548
12 500
0
-2 166 658
-378 158
-400 000
-285 000
-780 000
-109 000
-18 000
-18 500
-67 000
0
-111 000
-200 000
-100 000
-100 000
-110 000
-110 000
-973 369
-973 369
-489 612
-462 900
-26 712
0
-440 000
0
-440 000
0
185 000
185 000
-797 591
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Resultatbudget 2021 per fastighet
Bensinstation Rejmyre
Centralförrådet
Hantverkshuset
Industrihotellet
Industrihotellet 2
Rejmyre gästgiveri
Resultat

Budget 2021
7 500
-16 874
-353 992
-192 026
164 668
-406 867
-797 591

Resultatbudget 2021 Koncernledning
1. Intäkter
Övriga intäkter
6. Adm och Marknadsföring
Administration
7. Finansiella kostnader netto
Koncernbidrag
Resultat
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Budget 2021
373 900
373 900
-373 900
-373 900
552 000
552 000
552 000
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PM
Till:

Johan Malmberg, Finspångs kommun

Från:

Gaëlle Bjurström och Cecilia Lundh, Advokatfirman Delphi

Datum:

2021-03-19

Angående:

Strukturfrågor avseende FFIA-koncernen

Bakgrund
I Finspångs kommun (”Kommunen”) har en översyn av den kommunala bolagskoncernen
genomförts under 2014 och 2018. Den 26 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen:
att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en utvecklad
ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen;
att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och
finansieras; och
att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen ska
organiseras i framtiden.
Den 25 mars 2019 beslutade kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende
fastighetsförvaltningen och verksamheten fördes över till Kommunen från och med den 1
januari 2020. Andra frågor som ansågs behöva belysas var frågor direkt knutna till
koncernbildningen, såsom aktieinnehavet i Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB (”CNG
Holding”) och Curt Nicolin Gymnasiet (”CNG”), aktieinnehavet i dotterbolagen, tillgångarna
i form av fastigheter, inte minst i Rejmyre, hantering av befintliga lån, möjligheten till
skattemässiga dispositioner samt frågor om koncernbidrag och utdelning. Strukturer och
system för styrning och samordning av bolagen ansågs, oavsett koncernbildningens vara
eller icke vara, behöva belysas parallellt med utredningen avseende moderbolagets roll och
ställning.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören att genomföra en utredning
avseende moderbolagets (Finspångs förvaltnings- och Industri Aktiebolag, ”FFIA”) och
koncernens roll och ställning i enlighet med ovanstående inriktning och att presentera
utredningen för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021.
Mot denna bakgrund har Kommunen gett Advokatfirman Delphi (”vi”, ”oss”, ”vår”) i
uppdrag att besvara följande frågor.
Vad är skälen till en koncern?
Finns det argument som talar för eller emot att Kommunen fortsättningsvis ska
äga sina kommunala bolag genom ett moderbolag?
Vilka alternativ finns till nu aktuell koncern och vad behöver Kommunen ha i
beaktande inför en eventuell förändring?
Vilka konsekvenser skulle en eventuell avveckling av FFIA kunna ha avseende
Kommunens ägande i CNG Holding och CNG?
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Vilka konsekvenser skulle en eventuell avveckling av FFIA kunna ha avseende
Kommunens ägande i Kommunens helägda dotterbolag?
Vi har för vår undersökning utgått från information erhållen under möten med
kommundirektören/VD och vice-VD för FFIA, tillgänglig information om Kommunens
koncernstruktur, kommunbolagens bolagsordningar och kommunkoncernens senaste
årsredovisning, Sveriges Kommuner och Regioners ”Principer för styrning - Kommun- och
Regionägda bolag”, en litteraturgenomgång och en undersökning av ett urval av jämförbara
kommuners organisation.

Vad är skälen till en koncern?
En vanlig företeelse
Under senare år har mer och mer av den kommunala verksamheten lagts över i bolagsform,
och många kommuner har också organiserat verksamheten i aktiebolagsrättsliga koncerner.
De flesta kommuner har bolagiserat de allmännyttiga bostadsbestånden och stora delar av
den kommunala energi- och elhandelsverksamheten. Utfallet i de kommunala bolagen
anses vara av stor vikt för den kommunala resultaträkningen.1
Aktiebolagsformen bättre lämpad för affärsverksamhet
Kommunen och dess nämndorganisation är uppbyggda kring en demokratisk organisation
som i första hand har att prioritera andra intressen än rent affärsmässiga sådana. I
nämndverksamheten är det väsentligt att bereda och utreda ärenden så att de blir korrekt
avgjorda, inte sällan med tillämpning av komplicerade lagregler (såsom socialtjänstlagen,
miljöbalken eller PBL) i förhållande till enskilda. I en kommunal nämnd utgår samtliga beslut
från nämnden, och ibland från kommunfullmäktige. En förvaltningschef har som
huvudregel inga befogenheter som inte i varje ärende eller ärendegrupp har delegerats från
nämnden.
Aktiebolagsformen anses vara den bolagsform som mest lämpar sig för att bedriva
affärsverksamhet i. Vidare ger kommunallagen (2017:725) (”Kommunallagen”) möjlighet
att överlämna kommunala angelägenheter till en juridisk person, varvid definition av helägt
kommunalt bolag avses aktiebolag. Eftersom den kommunala verksamhet som bedrivs i
aktiebolagsform vanligtvis är av utförandekaraktär och inte innefattar myndighetsutövning,
kan andra prioriteringar göras jämfört med en traditionellt kommunal nämndorganisation,
till exempel effektivitets- och rationalitetsaspekter. I ett aktiebolag har den verkställande
direktören en egen beslutskompetens som följer direkt av aktiebolagslagen (2005:551)
(”ABL”). Denna omständighet gör att kommunalt bedrivna affärsverksamheter anses passa
bättre i bolagsform.2
Fördelar med att organisera bolagen i en koncern
Skälen för koncernbildning anges ofta vara:
att möjliggöra skattemässig resultatutjämning via koncernbidrag;
att under vissa förutsättningar kunna låna pengar mellan bolagen genom det så
kallade koncernundantaget från ABL:s förbud mot lån från ett aktiebolag till dess
ägare.3 Koncernundantaget för lån i kombination med möjligheten att lämna
1

Adrell, Moldén, Juridik i kommunala bolag, Digitalt ISBN: 978-913902033-2, 2018, s 19.
Adrell, Moldén, Juridik i kommunala bolag, Digitalt ISBN: 978-913902033-2, 2018, s 23.
3
Jfr 21 kap. 1-2 §§ ABL.
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koncernbidrag gör det enklare att allokera resurser och kapital mellan
koncernbolagen;
att skydda tidigare års upparbetade vinster genom att dela ut vinster som
upparbetats i dotterbolaget till moderbolaget för att säkra upp kapital;
att utnyttja undantagsbestämmelsen för intern upphandling (Teckalundantaget)
såväl uppåt som nedåt i en koncernstruktur men även horisontellt mellan två
systerbolag;
att uppnå stordriftsfördelar genom gemensam administration och en samordnad
förvaltning;
att öka effektivitet och samordning; och
att få en gemensam koncernsyn.
Förutsättningar för att uppnå målen med en koncern
När Strängnäs, som i storlek är jämförbar med Kommunen,4 valde att bilda en koncern,
genomfördes en utredning samt en undersökning av nio jämförbara kommuner och deras
erfarenhet av koncernbildning. Sammanfattningsvis angavs följande motiv för
koncernbildning i dessa kommuner:
Möjliggöra skattemässig resultatutjämning via koncernbidrag.
Förstärka kommunens ägarstyrning.
Underlätta och möjliggöra samordning.
Få en gemensam koncernsyn.
Kommunernas generella bedömning i efterhand var att motiven för koncernbildningen
hade uppnåtts. För att uppnå målen med koncernbildningen ansågs det dock viktigt bl.a. att
klargöra roll- och ansvarsfördelningen inom koncernen, att etablera en löpande och
kontinuerlig dialog mellan ägare och bolag, att inte underskatta de resurser och det arbete
som moderbolaget kräver och att se till att bolagsstyrningen ingår som en del av
kommunens mål- och budgetprocess.
En slutsats som kan dras av ovan är att koncernstrukturen i sig inte är avgörande, utan att
det krävs bl.a. en aktiv bolagsstyrning för att målen ska kunna uppnås.
Särskilt om bolagsstyrning
Sveriges Kommuner och Regioner presenterade 2020 ”Principer för styrning - Kommun- och
Regionägda bolag”5 (”Principerna”). Principerna syftar till att lyfta fram betydelsen av
bolagsstyrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i den kommunala och
regionala bolagssektorn, och grundar sig på följande utgångspunkter:
Medborgarna och samhället ska känna förtroende för att styrningen av
kommunernas och regionernas företagssektor sker ändamålsenligt och effektivt.
Kommuner och regioner ska vara aktiva ägare som tar ansvar för sitt ägande.

4

Kommungruppsindelning 2017 – Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning,
2016 s 36.
5
Sveriges Kommuner och Regioners ”Principer för styrning - Kommun- och Regionägda bolag”, 2020.
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Kommunens eller regionens roll för att skapa klara och tydliga ägaridéer, god
bolagsstyrning och aktiv dialog mellan ägare och bolag ska sättas i fokus.
Tydlig och väl avvägd rollfördelning ska råda mellan kommunen eller regionen,
bolagsstämman, bolagsstyrelsen, bolagsledningen, revisorerna och
lekmannarevisorerna.
Det ska vara möjligt att anpassa Principerna till lokala förutsättningar,
företagssektorns och bolagens storlek samt olika verksamhetsområden.6
Av Principerna framgår att kommuner kan utöva sitt inflytande över bolagen på olika sätt
och bestämma de grundläggande spelreglerna, samt att det finns två huvudsakliga modeller
för bolagsstyrning:
Ägarrollen kan utövas av kommun- eller regionstyrelsen, eventuellt genom ett
ägarutskott; eller
Ägarrollen kan utövas genom styrelsen i ett kommunalt holdingbolag.
Enligt Principerna finns både renodlade exempel på hur ägarrollen utövas och
blandmodeller, och ingen modell kan som huvudregel sägas vara bättre än den andra
eftersom förhållandena skiljer sig mycket åt i olika kommuner. Det viktigaste är att ha en
klar uppfattning om vem som ska utöva ägarrollen eller hur ägarrollens olika delar ska
fördelas, till exempel så att styrelsen utövar den strategiska ägarrollen och holdingbolaget
den operativa och finansiella ägarrollen. På samma sätt står det kommunen fritt att välja
vilken funktion det kommunala holdingbolaget kan ha i ägarstyrningen, beroende på hur
kommunen ser på ägarrollen. Det förekommer att holdingbolaget är både strategiskt och
operativt ansvarigt, men holdingbolaget kan också enbart ha ett operativt ansvar eller vara
en form för att fördela ekonomiska resurser mellan bolagen och skapa en samlad
redovisning för bolagssektorn.7
En fråga som nämns såväl i Principerna som i andra skrifter, är den om ”personunion”. Med
personunion menas att styrelseledamöter har överlappande uppdrag, till exempel dels
kommun- eller regionstyrelse, dels holdingbolagets styrelse. Om kommunstyrelsen utgör
bolagsstyrelse i holdingbolaget, blir holdingbolaget närmast ett verkställighetsorgan. Om
holdingbolaget har en mer självständig roll är det vanligare att det inte föreligger en
fullständig personunion, utan att vissa styrelseledamöter också är ledamöter i kommun
eller regionstyrelsen, medan andra är ”oberoende” i förhållande till kommunen. Det är
också vanligt att vissa styrelseledamöter i kommunens eller regionens dotterbolag har
andra uppdrag i kommunen, regionen eller dess bolagskoncern. Att det förekommer
personunion kan anses praktiskt och effektivt eftersom de personer som har dubbla roller
redan är insatta i kommunens organisation och i de aktuella frågorna, vilket underlättar den
interna styrningen och kommunikationen mellan beslutsfattare. Däremot kan ordningen
bidra till såväl försvårad insyn och kontroll som till besvärliga ansvarsfrågor. Även
potentiella lojalitetskonflikter kan aktualiseras: fullmäktige- och styrelseledamöter som
sitter i kommunala bolagsstyrelser har ägaransvar och uppsiktsplikt, men förväntas också
agera utifrån bolagets perspektiv och se till bolagets bästa. Kommunstyrelseledamöter som
också har uppdrag i ett kommunalt bolag har uppsiktsplikt över bolaget, dvs i praktiken
över
sig
själva.
Dessutom
kan
kommunstyrelseledamöter
eller
kommunfullmäktigeledamöter som även är styrelseledamöter i ett kommunalt
moderbolag/holdingbolag ha stort inflytande över de ägardirektiv som dikterar hur bolaget
6
7

Principerna s 8.
Principerna s 13.
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ska styras. Sådana frågeställningar bör leda till en fördjupad diskussion om för- och
nackdelarna med personunion i aktuell kommun.8
Nackdelar med en koncern
En koncern anses kunna innebära följande nackdelar:
att vissa frågor flyttas från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige till
moderbolaget;
minskad insyn eller upplevd minskad insyn i de frågor som hanteras i bolagen
istället för hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (graden av insyn och
transparens är till stor del beroende av hur den kommunala förvaltningen
hanterar bolagens dokumentation, det vill säga vilka rutiner som finns avseende
utlämnande av allmänna handlingar, arkivering, m.m.);
svårighet att förklara gränssnittet mellan kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges
ansvar som ägare till moderbolaget, kommunstyrelsens uppsiktsplikt och
moderbolagets roll som ägare till dotterbolagen (denna svårighet anses kunna
motverkas genom ett klargörande av roller och ansvar i lämpliga dokument);
kostnader för att administrera moderbolaget (bl.a. avseende redovisning och
revision); och
en rädsla från dotterbolagens sida för att ytterligare en beslutsnivå i
kommunkoncernen kan begränsa handlingsutrymmet.

8

Se exempelvis Principerna s 14 och Centrum för kommunstrategiska studier. Hur styrs och granskas kommunala
bolag? Rapport 2014:6 ss 73-74.

.

5 / 15

294

Exempel från jämförbara kommuner
Benchmarking
Kommunen tillhör enligt SKR:s kommunindelning kategorin B5.9 Enligt indelningen är
jämförbara kommuner i Östergötlands län Kinda, Motala och Valdemarsvik. För att få till
bättre jämförelseunderlag har vi även undersökt ytterligare nio slumpmässigt valda
jämförbara kommuner (av 35 totalt): Enköping, Flen, Kristinehamn, Nässjö, Sandviken,
Tranås, Uppvidinge, Vaggeryd och Östhammar. Alla undersökta jämförbara kommuner
utom Kinda (som äger en stiftelse) bedriver någon/några verksamheter i bolagsform, vissa
helägda och vissa delägda. Vanligast är att bolagen avser fastigheter, men även teknisk
service som VA, renhållning och energi. Tre kommuner (Tranås, Sandviken och Enköping)
har valt att organisera sin verksamhet i en koncern med ett holdingbolag. I dessa tre fall är
holdingbolaget ett rent holdingbolag, som inte bedriver någon annan verksamhet än att äga
och förvalta aktier i dotterbolagen och, i Sandvikens Stadshus AB:s fall, även att bedriva
verksamhet avseende finansiering och utlåning avseende dotterbolagen.
Exempel från Sandvikens kommun
Av Sandvikens Stadshus AB:s årsredovisning för 2019 framgår att moderbolaget har god
kontroll och styrning av dotterbolagens verksamhet och att dialogen däremellan är god. Vi
har valt att undersöka Sandvikens Stadshus lite närmare eftersom övriga kommuner inte
har angett något särskilt angående sin koncern i sin årsredovisning.
Av Sandvikens Stadshus AB:s ägardirektiv framgår bl.a. följande.
Bolaget är ytterst underordnad kommunfullmäktige. Förutom lag och författning
regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
företagspolicy, bolagsordning, ägardirektiv samt direktiv i form av policys riktlinjer
m.m. och avtal mellan kommunen och bolaget.
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa utfärdade ägardirektiv om
dessa inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan
lag eller författning.
Sandvikens kommun äger Sandvikens Stadshus AB för att övergripande samordna
de kommunala bolagen verksamheter somt för att ge kommunen en tydlig
ägarroll.
Bolaget ska ta initiativ till och genomföra samordningsåtgärder som ger bästa
möjliga kostnadseffektivitet både på kort och lång sikt, så att kommunens
samlade resurser genom dessa åtgärder utnyttjas på bästa sätt. Särskild
uppmärksamhet ska ägnas åt samordningen med enheter inom
kommunförvaltningen. Bolaget ska medverka till att utveckla Sandvikens kommun
till en attraktiv kommun vad avser boende, utbildning, näringsliv och livskvalitet.
Bolaget ska en gång per år genomföra en fördjupad dialog med dotterbolagen
rörande omvärldsanalys, affärsplan, ekonomi och viktiga händelser för bolagets
utveckling. Bolaget ska en gång per år genomföra en information till
kommunfullmäktige rörande ekonomi och verksamhet samt viktiga händelser för
bolaget.

9

Se Kommungruppsindelning 2017 – Omarbetning av Sveriges Kommuner och Landstings
kommungruppsindelning, 2016 s 36.
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Bedömning
Det kan naturligtvis finnas en rad olika faktorer som kan bidra till att Sandvikens koncern
upplevs som välfungerande, men en faktor kan vara att Sandvikens Stadshus AB,
moderbolaget i koncernen, har en tydlig roll, såväl gentemot kommunfullmäktige som
gentemot dotterbolagen, och ett avgränsat ansvarsområde.
Vi noterar även att det förekommer en del personunion i Sandvikens Stadshus AB (6
respektive 7 styrelseledamöter av 9 har uppdrag i kommunstyrelsen respektive i
kommunfullmäktige), men att bolagets verkställande direktör inte har något uppdrag inom
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Koncernstruktur och styrning av FFIA
Nuvarande koncernstruktur
Kommunens nuvarande koncernstruktur framgår nedan.

Kommunen har således ett helägt dotterbolag, FFIA, och tre indirekt helägda dotterbolag,
Finspångs Stadsnät FINET AB (”FINET”), Finspångs Tekniska Verk AB (”FTV”) och
Vallonbygden AB (”Vallonbygden”).
FFIA har till föremål för sin verksamhet att vara moderbolag för Finspångs kommuns
bolagskoncern och därigenom äga och aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av
Finspångs kommun. Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter
eller tomträtter med lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut. FFIA är
således inte ett rent holdingbolag, utan bedriver även en annan verksamhet än att äga och
förvalta aktier och andelar i bolag som indirekt ägs av Kommunen.10 Enligt utdrag från
Infotorg ägde FFIA sju fastigheter den 2021-01-19.
FINET har till föremål för sin verksamhet att anlägga, äga, förvalta, hyra ut och överlåta
förbindelser och anläggningar för fast eller trådlös kommunikation såsom data och telefoni,
bedriva försäljning och tillhandahållande av kommunikationstjänster, äga och förvalta
aktier i bolag som bedriver liknande verksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom,
samt att driva därmed förenlig verksamhet.11
FTV har till föremål för sin verksamhet att producera, distribuera och försälja fjärrvärme, att
tillhandahålla rent vatten och omhänderta avloppsvatten, att ombesörja
renhållningsverksamhet och avfallshantering, att förvalta kommunens gator, vägar, parker
och andra offentliga platser, att verka för en god utveckling inom energiområdet samt att

10
11

FFIA:s bolagsordning antagen den 2020-06-30.
FINET:s bolagsordning antagen den 2020-06-11.
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förvalta aktier och intressen inom energi och därmed förenlig verksamhet, samt att bedriva
produktion och handel med el.12
Vallonbygden har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta
fastigheter eller tomträtter för bostadsändamål samt bygga bostäder, lokaler och därtill
hörande kollektiva anordningar.13
Styrning av FFIA
Bolagsstyrning
Av FFIA:s årsredovisning för 2019 framgår bl.a. följande. Under 2019 har ett arbete inletts
för att utveckla uppföljningen av dotterbolagens verksamhet utifrån de krav som återfinns i
kommunallagen. I övrigt har bolaget fortsatt att prioritera det strategiska arbetet med att
tillskapa en långsiktig hållbar ekonomi för verksamheten. Ett arbete om att se över bolagets
låneskuld har påbörjats med för ambition att få ner räntekostnaderna och ge bolaget en
bättre ekonomisk situation. Fastigheterna har också värderats vilket ger vid handen att
hyresnivåerna för ett par av fastigheterna behöver ses över och omförhandlas. Dessutom
behöver kostnaden för det arbete som handlar om det koncernledande uppdraget
synliggöras och finansieras på ett annat sätt än i dag. Vid sidan av ekonomin diskuteras
vilket ägande FFIA ska ha framöver och om bolaget i större utsträckning ska fokusera på att
bli en mer proaktiv aktör för att skapa lokaler vid behov, inte nödvändigtvis vara en
långsiktig fastighetsägare. Vidare har kommunstyrelsen gett i uppdrag till
kommundirektören och VD i FFIA att ta fram ett förslag på hur koncernstyrningen kan
utvecklas och organiseras, vid sidan av hur entreprenaduppdraget till FTV ska hanteras. Ett
särskilt fokus har varit det fortsatta arbetet med att tillsammans med Kommunen utveckla
Rejmyre till en mötesplats för konst, kultur och handel. Under 2019 beslutade styrelsen om
fem prioriterade uppdrag (fokusera på att hitta en hållbar lösning för Rejmyre Gestgifveri,
fokusera på att hitta en lösning för FFIA:s låneskuld, bjuda in dotterbolagen till
överläggningar, ta fram internkontrollplan och revidera och uppdatera befintliga
styrdokument), varav tre inte har kunnat genomföras under året.
Den 13 maj 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt ägardirektiv för FFIA. Enligt det nya
ägardirektivet har FFIA för ändamål med sin verksamhet att samordna ägaransvaret för de
kommunägda bolagen inom Finspångs kommun i syfte att uppnå ett optimalt utnyttjande
av kommunens resurser, samt att besluta om skattemässiga dispositioner mellan bolagen.
Bolaget ska också förvärva, avyttra, äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med
lokaler för uthyrning och därtill hörande fastighetsattribut.
Under rubriken ”Bolagets uppgifter” framgår följande.
Bolaget ska säkerställa att de kommunägda bolagen verkar för koncernnytta och
att helhetssyn genomsyrar bolagen i kommunkoncernen, samt medverka till att
verksamheten mellan kommunens bolag organiseras med tydligt kundfokus och i
en ändamålsenlig struktur. Bolaget ska svara för styrning, kontroll, uppföljning och
löpande översyn av dotterbolagens verksamheter utifrån fullmäktiges ägardirektiv,
strategiska plan och budget, samt övriga styrande dokument. Bolaget ska också
allmänt främja näringslivets utveckling inom kommunen, bidra till att kommunens
tillväxtpolitiska målsättningar kan infrias, samt tillsammans med övriga bolag och
verksamheter skapa nytta för orten och dess invånare samt medverka i
utvecklingen av ett hållbart samhälle.

12
13

FTV:s bolagsordning antagen den 2020-06-01.
Vallonbygdens bolagsordning antagen den 2020-04-15.
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Personunion
Enligt FFIA:s registreringsbevis av den 22 januari 2021, protokoll från kommunfullmäktige
den 13 maj 2020 och listan över kommunstyrelser på Kommunens webbsida,14 satt fyra av
FFIA:s sex styrelseledamöter även i kommunfullmäktige, och en av dem också i
kommunstyrelsen.
Bedömning
FFIA:s uppdrag framstår som brett och spretigt - mycket bredare än exempelvis Sandvikens
Stadshus AB:s uppdrag - vilket kan försvåra för bolaget att kunna fokusera på styrning,
kontroll, uppföljning och löpande översyn av dotterbolagens verksamheter. Det faktum att
en majoritet av bolagets prioriterade uppdrag inte har kunnat slutföras under 2019 kan
tyda på att bolaget inte har getts tillräckligt med resurser för att klara av sina uppdrag.
Därutöver kan bolagets breda uppdrag skapa viss otydlighet om vem som ska utöva
ägarrollen och på vilket sätt. Exempelvis har bolaget enligt sitt ägardirektiv att följa
fullmäktiges ägardirektiv, strategiska plan och budget, samt övriga styrande dokument. Det
är dock bolaget självt som av kommunstyrelsen har fått i uppdrag att revidera och
uppdatera de styrdokument som bolaget har att förhålla sig till. Det kan därför anses vara
otydligt om det är kommunfullmäktige (som fastställer styrdokumenten), kommunstyrelsen
(som ger FFIA i uppdrag att uppdatera styrdokumenten) eller FFIA (som uppdaterar
styrdokumenten) som utövar kontroll över bolaget.15 Frågan är närbesläktad med den om
personunion och vi noterar att, trots att fullständig personunion inte förekommer, så är en
majoritet av FFIA:s styrelseledamöter (och även FFIA:s VD) också företrädare för bolagets
ägare. Denna omständighet behöver inte vara negativ men kan som nämnts ovan leda till
försvårad insyn och kontroll, samt till potentiella lojalitetskonflikter och otydlighet
avseende ansvarsfördelning. Det är därför en aspekt som bör tas i beaktande vid en
eventuell omstrukturering.

Finns det argument som talar för att Kommunen fortsättningsvis ska äga sina
kommunala bolag genom ett moderbolag?
Ingenting av det underlag som vi har tagit del av tyder på att en styrning utan moderbolag
skulle vara bättre (eller sämre) än en styrning med. Tvärtom talar mycket för att ett ägande
genom ett moderbolag kan vara ett ändamålsenligt sätt att bl.a. förstärka Kommunens
ägarstyrning, skydda tidigare års upparbetade vinster, utnyttja undantagsbestämmelser för
intern upphandling, uppnå stordriftsfördelar, möjliggöra skattemässig resultatutjämning via
koncernbidrag, öka effektivitet och samordning och få en gemensam koncernsyn. De flesta
nackdelar som brukar tillskrivas koncerner går att åtgärda och eftersom Kommunen redan
har lagt ner tid och resurser på att, dels skapa förevarande koncernstruktur, dels förstärka
Kommunens bolagsstyrning genom FFIA, vore det enligt vår bedömning både kostsamt och
kontraproduktivt att söka återgå till ett ägande utan moderbolag. En nackdel som kommer
att kvarstå blir givetvis att ett moderbolag innebär ökade kostnader, bl.a. avseende
redovisning och revision. Dessa kostnader kan dock neutraliseras om målen med koncernen
(såsom ökad effektivitet och stordriftsfördelar) uppnås.

14

https://finspang.se/kommunochpolitik/politikochpaverkan/kommunstyrelsen.4.421f7e0816662b0123c3c90f.html
hämtad 2021-01-22.
15
Notera särskilt ”FFIA:s styrelse har beslutat om förslag på reviderat ägardirektiv för FFIA” (Protokoll från
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2020. Dnr: KS.2020.0345 s 30).
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Enligt samtal med kommundirektören/VD hos FFIA har den senaste revisionen visat på ett
bra samspel i koncernen och dotterbolagen upplever att samordningen är bättre än
tidigare. Mycket tyder därför på att Kommunen har goda möjligheter att uppnå önskad
bolagsstyrning genom ett moderbolag.
För att uppnå ökad styrning och samordning kan Kommunen överväga följande åtgärder:
driva koncernen genom ett rent holdingbolag (detta moderbolag kan vara FFIA
eller ett nybildat holdingbolag, se närmare om alternativen under punkt 6 nedan),
på samma sätt som övriga jämförbara kommuner som har bildat koncern. En
sådan lösning skulle enligt vår mening kunna bidra till en tydligare roll och bättre
förutsättningar för moderbolaget att klara sitt uppdrag;
klargöra roll- och ansvarsfördelningen inom koncernen (förslagsvis i
koncernbeskrivning) och uppdatera bolagsordning, ägardirektiv och övriga
styrande dokument avseende moderbolaget (uppdaterade dokument från 13 maj
2020 bör inte kräva särskilt mycket bearbetning men den del som gäller
fastighetsägandet m.m. behöver justeras);
etablera en löpande och kontinuerlig dialog mellan ägare och bolag;
se till att bolagsstyrningen ingår som en del av Kommunens mål- och
budgetprocess;
undersöka om moderbolaget behöver utökade resurser, kanske åtminstone under
en övergångsperiod för att förstärka dialogen med och styrningen över
dotterbolagen; och
föra en fördjupad diskussion för att avgöra i vilken utsträckning det är lämpligt
och önskvärt att personunion förekommer i moderbolaget.

Vilka alternativ finns till nu aktuell koncern och vad bör Kommunen ha i
beaktande inför en eventuell omstrukturering?
Utifrån Kommunens befintliga struktur och de slutsatser och rekommendationer som
framgår av punkten 5.1 ovan, ser vi två alternativ till nu aktuell koncern.
Alternativ 1: FFIA behåller fastigheterna, avvecklas som moderbolag och ett nytt
holdingbolag bildas.
Alternativ 2: FFIA överlåter fastigheterna till ett (eller flera) fastighetsbolag inom
koncernen och blir ett renodlat holdingbolag.
Alternativ 3: FFIA överlåter fastigheterna, antingen till Kommunen eller till
någon/några utomstående, och blir ett renodlat holdingbolag.
För att bedöma vilket alternativ som är att föredra behöver ytterligare utredning göras,
bl.a. behöver skattemässiga konsekvenser samt även frågor om statsstöd beaktas.
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär i huvudsak följande steg.
Kommunen bildar ett nytt/förvärvar ett holdingbolag.

.

10 / 15

299

Kommunen säljer aktierna i FFIA till holdingbolaget. Kommunen måste ta ställning
till hur holdingbolagets betalning för de förvärvade aktierna kan ske (ett alternativ
skulle kunna vara apportemission eller lånerevers och kvittningsemission).
FFIA säljer sina aktier i dotterbolagen Vallonbygden, FTV, FINET, CNG Holding och
CNG till holdingbolaget.
FFIA blir ett fastighetsbolag, dotterbolag till holdingbolaget.
Alternativ 2
Alternativ 2 innebär i huvudsak följande steg.
FFIA bildar ett (eller flera) dotterbolag/fastighetsbolag.
FFIA säljer fastigheterna till fastighetsbolaget/en.
FFIA blir ett rent holdingbolag.
Alternativ 3
Alternativ 3 innebär i huvudsak följande steg.
FFIA överlåter fastigheterna till Kommunen eller någon/några utomstående.
FFIA blir ett rent holdingbolag.
Resultat
Enligt alternativ 1 eller 2 skulle koncernen kunna se ut som följer.

Finspångs
kommun

CNG Holding

Holdingbolag

(15 %)
(40)%
(60%)

Fastighetsbolag
(1 eller fler)

FINET

FTV

.

11 / 15

Vallonbygden

CNG

300

Enligt alternativ 3 skulle koncernen kunna se ut som följer.

Finspångs
kommun

CNG Holding

Holdingbolag
40%

(15 %)
60%

FINET

FTV

Vallonbygden

CNG

Konsekvenser av en eventuell avveckling av FFIA för Kommunens ägande i CNG
Holding och CNG
Nuvarande ägande
Utöver sina dotterbolag, äger även Kommunen, via FFIA, 15 procent av aktierna i CNG
Holding (som i sin tur äger 60 % av aktierna i CNG), och 40 procent av aktierna i CNG, dvs
totalt 49 procent av aktierna i CNG.

CNG är en fri gymnasieskola som har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla
utbildning, att med modern pedagogik och metodik erbjuda en kvalificerad utbildning, att
efter avslutad utbildning skapat goda förutsättningar för elevernas inträde på den
nationella och internationella arbetsmarknaden eller fortsatta studier, samt att verka för en
utveckling av utbildningen i regionen som svarar mot bolagets verksamhet.16

16

Enligt CNG:s bolagsordning antagen den 2011-04-05.
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Särskilda regler
Enligt skollagen (2010:800) (härefter ”Skollagen”) får enskilda efter ansökan godkännas
som huvudmän för bl.a. gymnasieskola.17 En sådan ansökan ska godkännas om de villkor
som framgår av paragrafen är uppfyllda, bl.a. avseende den enskildes erfarenhet, insikt,
förutsättningar (ekonomiska och i övrigt) att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och lämplighet i övrigt.
När den enskilde - som CNG - är ett aktiebolag, avser bedömningen:
den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande
över verksamheten.18
För att ett aktiebolag där en kommun äger aktier eller andelar eller på annat sätt har ett
rättsligt inflytande över verksamheten, ska godkännas som huvudman, gäller dessutom att
bestämmanderätten inte tillkommer enbart en eller flera kommuner eller
regioner eller juridiska personer där en kommun eller en region genom ägande
eller på annat sätt har ett rättsligt bestämmande inflytande,
samverkan mellan kommunen och den enskilde är nödvändig för att
verksamheten ska komma till stånd, och
det finns särskilda skäl med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.19
Kommunen äger aktier i såväl CNG som CNG Holding. CNG har bildats 2003 och, som det får
förstås, erhållit godkännande och rätt till bidrag före Skollagens ikraftträdande. Av
förarbetena till lagen framgår att befintliga godkännanden och rätt till bidrag ska fortsätta
att gälla enligt 1985 års skollag till den 1 juli 2012 och att Statens skolinspektion därefter,
om den finner att en fristående skola inte uppfyller kriterierna för att få bedriva
verksamheten,20 kan fatta beslut om att återkalla godkännandet.21 CNG har därför att
förhålla sig till de krav som gäller enligt Skollagen.
Skolinspektionen har efter Skollagens ikraftträdande bedömt att CNG uppfyller de krav som
ställs i punkterna 7.7.1 och 7.7.2, och att punkten 7.7.3 uppfylls i fråga om de utbildningar
som CNG erbjuder.22
Möjliga konsekvenser av en avveckling av FFIA
En fråga som har uppkommit är om en avveckling av FFIA och ett direkt ägande från
Kommunen i CNG Holding och CNG skulle, dels föranleda en anmälan om ändrade
förhållanden, dels påverka CNG:s uppfyllande av de krav som ställs i Skollagen.
Skollagen stadgar att enskilda huvudmän måste till den som har godkänt verksamheten
anmäla förändringar i den krets av personer som framgår av punkt 7.6 ovan.23 Av den
17

2 kap. 5 § Skollagen.
2 kap. 5a § Skollagen.
19
2 kap. 6 § Skollagen.
20
Se prop. 2009/10:165 s. 236.
21
Se 2 kap. 14 § Skollagen.
22
Se exempelvis förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 26078-13.
18
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information vi har att tillgå framgår att Kommunen representeras av tre
styrelserepresentanter i CNG:s styrelse. En eventuell ändring av dessa personer eller av
andra personer som har ett väsentligt inflytande över verksamheten måste anmälas till
Skolinspektionen.
CNG har godkänts som huvudman och ansetts uppfylla de krav som ställs i 2 kap. 6 §
Skollagen. Bedömning har tagit hänsyn till Kommunens ägande i och rättsliga inflytande
över CNG. Bedömningen blir densamma oavsett om Kommunens ägande sker direkt eller
genom FFIA. En eventuell avveckling av FFIA som moderbolag bedöms därför inte ha några
konsekvenser på CNG:s godkännande enligt Skollagen.

Konsekvenser av en eventuell avveckling av FFIA för Kommunens ägande i
Kommunens helägda dotterbolag
Generella kommentarer
Kommunens nuvarande ägande i dotterbolagen beskrivs i punkten 4.1 ovan.
En avveckling av FFIA skulle kunna gå till på så sätt att Kommunen förvärvar fastigheterna
och aktierna i FTV, Vallonbygden och FINET från FFIA. Fastigheterna kan även överlåtas till
utomstående.
Som nämnts ovan behöver skattemässiga konsekvenser samt även frågor om statsstöd
beaktas inför valet av omstrukturering. Exempelvis måste Kommunen, om den förvärvar
fastigheterna, erlägga stämpelskatt uppgående till 1,5 procent av det högre beloppet
mellan köpeskillingen och föregående års taxeringsvärde. Om fastigheterna istället överlåts
till utomstående aktualiseras typiskt sett ingen stämpelskatt för Kommunen.
Särskilt om fastigheterna
Transaktioner som omfattar fastigheter och därtill hörande avtal kan ibland vara
komplicerade och kräva en del tid och resurser. Detta stämmer oavsett om fastigheterna
överlåts till Kommunen eller till utomstående.
Om Kommunen förvärvar fastigheterna kommer Kommunen även överta de avtal som är
hänförliga därtill (hyresavtal, förvaltningsavtal, m.m.). Hyresavtal är undantagna från
upphandlingsreglerna men övriga avtal (om sådana finns) kan behöva upphandlas på nytt.
Efter förvärvet kommer Kommunen behöva tillsätta personal för att sköta fastigheterna,
omförhandla hyresavtalen m.m., det vill säga överta FFIA:s roll i denna del.
Särskilt om dotterbolagen
Vid en aktieöverlåtelse (i detta fall överlåtelsen av aktierna i dotterbolagen från FFIA till
Kommunen) kan allt som ingår i bolaget (inklusive avtal m.m.) omfattas av transaktionen.
Notera dock att vissa avtal kan innehålla ”change of control” klausuler (klausuler som ger
motparten en rätt att säga upp avtalet vid ägarbyte) som skulle kunna hindra eller försvåra
en överlåtelse.
Med ett direkt ägande i dotterbolagen kommer Kommunen att gå miste om möjligheten till
koncernbidrag.24 Undantagen från ABL:s låneförbud omfattar kommunalägda
företagsgrupper,25 varför det även fortsättningsvis kommer finnas förutsättningar för lån
23

2 kap. 5 b § Skollagen.
Jfr 35 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).
25
21 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551).
24
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mellan Kommunen och dotterbolagen, men inte längre i kombination med möjligheten att
lämna koncernbidrag. Generellt sett blir transaktioner mellan Kommunen och
dotterbolagen skattemässigt känsliga (bland annat på grund av att Kommunen inte utgör
något skattesubjekt), och statsstödsfrågorna blir mer framträdande vid transaktioner
mellan Kommunen och dotterbolagen än vid transaktioner inom en äkta koncern.
Vid en avveckling kommer Kommunen att göra besparingar avseende de kostnader som
hänför sig till administrationen av FFIA. Kommunen kommer dock att behöva skapa
särskilda funktioner för att utöva styrning över dotterbolagen, och kommunstyrelsen
kommer att behöva spela en mer aktiv roll i denna styrning. Kommunen kommer att
behöva ta över rollen som moderbolag utan att ha tillgång till den beslutsprocessen och
den ledningsstruktur som framgår av ABL. Kommunstyrelsen och i vissa fall även
kommunfullmäktige kommer därför att behöva delegera makten till kommundirektören att
styra dotterbolagen. Kommundirektören kommer inte längre att ha den självständiga roll
som en VD har enligt ABL, vilket kommer att kräva att Kommunen skapar tydliga
instruktioner och rutiner för bolagsstyrningen. Den kommunala beslutsprocessen och
ledningsstrukturen är inte konstruerade för att en kommun ska fungera som ett
moderbolag, utan regelverket är upprättat efter andra behov. Däremot följer denna
struktur per automatik med ett koncernmoderbolag (se mer om detta i punkt 2.3 ovan).
***

.
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Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel för digitalisering - digitalt
närvarosystem för korttidsverksamhet
Beskrivning av ärendet
På Björnkullens korttidsverksamhet verkställs insatserna korttidsvistelse och
korttidstillsyn. Till Björnkullen kommer barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning på tillfälliga vistelser för att få miljöombyte, social
stimulans och personlig utveckling. Samtidigt ges deras anhöriga möjlighet till
avlastning och utrymme till avkoppling. Till Björnkullen kommer även
skolungdomar över 12 år som på grund av funktionsnedsättning behöver tillsyn
före och efter skolan samt under lov för att få en avkopplande och aktiv fritid i en
trygg miljö. Behovet av tillsyn kan variera mycket och måste därför kunna
utformas på ett flexibelt sätt.
Verksamheten planerar bemanningen utifrån bokade korttidsvistelser och
planerade tillsynstider. För att kunna planera bemanning samt andra resurser (till
exempel matinköp) optimalt är det viktigt att korttidsbokningar och tillsynstider
är korrekta och att de meddelas verksamheten i tid. Har inte verksamheten rätt
underlag gällande beläggning kan det leda till både över- och underbemanning.
Överbemanning medför onödiga kostnader. Underbemanning påverkar kvalitén
på utförandet av insatserna och orsakar stress bland personal.
Idag lägger personal på korttidsverksamheten mycket tid på kommunikation
(samtal, sms, e-post, lappar) med vårdnadshavare för att få in bokningar och
tillsynstider, trots det finns svårigheter med att få in nödvändiga uppgifter i tid
och därmed att planera personalens schema utifrån faktiskt behov.
Det är viktigt att följa upp nyttjade dygn för korttidsvistelse. Verksamheten ska
säkerställa att barnen/ungdomarna och deras vårdnadshavare får möjlighet att
nyttja alla de dygn som de beviljats vid beslut om korttidsvistelse. Det är även
viktigt att verksamheten meddelar handläggare om beslut om korttidsvistelse
eller korttidstillsyn inte nyttjas i enlighet med beslut. Handläggare behöver då
följa upp beslut för att utreda om behov har förändrats. Verksamheten har i
nuläget inget smidigt system för att dokumentera och ta fram statistik gällande
närvaro och beläggning.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Verksamheten önskar medel för att kunna införa ett digitaliserat närvarosystem,
systemet skulle:
 Underlätta för personalen att lägga rätt arbetstider. Genom rätt
bemanning i förhållande till beläggning så får personalen goda
förutsättningar att utföra sitt arbete och barnen/ungdomarna får den
tillsyn och det stöd som de behöver.


Minska personalens behov av administrativ tid och frigöra mer tid till att
göra kvalitativ verksamhet för barnen/ungdomarna.



Ge personalen full kontroll på när barnen/ungdomarna ska komma och gå
samt vem som ska hämta dem.



Förenkla vårdnadshavarnas kontakt med korttidsverksamheten. Personal
finns inte alltid tillgänglig för telefonsamtal. Via det digitala
närvarosystemet ges föräldrarna möjlighet att logga in via läsplatta/
telefon/dator för att rapportera sina arbetstider, barnens behov av
tillsyn/korttidsvistelse, registrera sjukanmälan, meddela att deras barns
kommer senare än planerat, att någon annan hämtar deras barn, med
mera.



Förenkla administration, genom systemet kan personal/chef få ut
avancerad statistik och vilket underlättar arbetet med att säkerställa att
vistelse erbjuds i enlighet med beslut, planera bemanning, planera inköp
av mat samt ge nödvändig statistik till handläggare inför uppföljning av
beslut.



Ge ökad säkerhet, vid utrymning av lokal till exempel vid brand så finns
alla uppgifter om barnens närvaro samt kontaktuppgifter till
vårdnadshavare i en surfplatta som man kan ta med, vilket är värdefullt
vid en krissituation.

För att kunna införa systemet krävs vissa utbildningsinsatser. Personal och
enhetschef behöver lära sig systemet för att kunna nyttja alla dess funktioner
samt för att instruera vårdnadshavare. För att hinna implementera, säkerställa
användarkompetensen en tid och sedan utvärdera behövs återstående del av 2021
och även 2022.
Sammanfattning av vad medlen är tänkta att användas till:
 Närvarosystemet Denacode Nuddis - kostnad under 2021 och 2022


Stora utbildningspaketet – 2 dagars utbildning på plats, installation
och driftsättning, inkl. restid



Personalkostnader i samband med utbildning



2 st Ipad – kostnad under 2021 och 2022
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Systemet kommer att underlätta planeringen för en mer effektiv bemanning,
vilket förväntas täcka kommande driftskostnad.
Upplägg
Två Ipad hyrs och avtal tecknas för närvarosystemet Denacode Nuddis. Stora
utbildningspaketet genomförs, i det ingår 2 dagars utbildning, installation och
driftsättning. Implementation av systemet sker succesivt. Några vårdnadshavare
tillfrågas om att ingå i en pilotgrupp som testar systemet under en period på 2
månader. Efter två månader görs en utvärdering. Om både personal och
vårdnadshavare i pilotgruppen känner sig trygga i att hantera systemet så
implementeras systemet fullt ut. I slutet av 2022 utvärderas effekten av systemet.
Ansvarig för projekt: Camilla Rengman Szijarto
Projektägare: Sektor social omsorg/Björnkullen
Ansökan
Sektor social omsorg/Björnkullens korttidsverksamhet ansöker om 65 000
kronor (52 000 kronor för 2021 och 13 000 kronor för 2022) i utvecklingsmedel
för projektets arbete med att införskaffa och implementera ett digitalt
närvarosystem på Björnkullens korttidsverksamhet.
Av de avsatta medlen om 1 980 000 kronor för digitalisering finns per 1 april
2021, 1 890 000 kronor kvar för år 2021. Det finns 3 ärenden som varit uppe för
information på kommunstyrelsen som ännu inte beslutats om totalt 791 000 kr.
Vid beviljande av tidigare ärenden från kommunstyrelsen den 31 mars och ovan
sökta summa (52 000 kronor år 2021) finns 1 047 000 kronor kvar innevarande
år.
Förslag till beslut
1. Att bevilja social omsorg digitaliseringsmedel för att införskaffa och
implementera ett digitalt närvarosystem på Björnkullens
korttidsverksamhet under år 2021 och 2022.
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 52 000
kronor för 2021 och 13 000 kronor för 2022 (totalt 65 000 kronor).
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Kommunstyrelsen

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och
avlopp - Prästköp
Sammanfattning
I VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2017-10-25 § 146, bedöms
Prästköp omfattas av kommunens ansvar att ordna vatten och avlopp (VA).
I planen för bebyggelsegrupper som ska ha kommunalt VA är Prästköp det
område som tidsmässigt ligger först avseende utbyggnad.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)(LAV) ska beslut om
verksamhetsområde för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen tas av
kommunfullmäktige. Enligt detta beslut utökas det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten med fastigheter i Prästköp enligt bifogade
bilagor.
Bakgrund
Prästköp är en bebyggelsegrupp med 24 fastigheter som i huvudsak används som
permanentbostäder. Bebyggelsen bedöms omfattas av kommunens ansvar att ordna
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang enligt 6 § i LAV. Befintlig
VA-standard är i huvudsak enskilt vatten och wc-avlopp till enskild anläggning.
Merparten av avloppsanläggningarna är äldre och har bedömts bristfälliga vid byggoch miljöenhetens tillsyn. Möjligheten till enskilda lösningar som klarar dagens krav
är begränsad.
Fastigheter med bristfälliga avlopp har informerats om att bygg- och miljönämnden
avvaktat med beslut om utsläppsförbud i området med anledning av kommunens
arbete med VA-planering.
I VA-planen har kommunen prioriterat bebyggelsegrupper som ska ha kommunalt
VA. Prästköp har prioriterats högt utifrån behov av VA-åtgärd och goda tekniska
förutsättningar med närhet till befintligt nät.
Lagstiftning och ansvar
Kommunen har enligt 6 § LAV långtgående ansvar att ordna vattenförsörjning eller
avlopp (vattentjänster) för befintlig eller blivande bebyggelse. För att kommunen
ska vara skyldig att beslut om verksamhetsområde och ordna med VAförsörjningen behöver följande två kriterier att vara uppfyllda:
· att bebyggelsen utgör ett större sammanhang och
· att vattentjänsten behövs för skydd av människors hälsa eller miljön

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

308

Jonny Sävenhed

2021-03-19
Dnr KS.2021.0267

2 (3)

Det finns ingen exakt angivelse för vad ett större sammanhang är, men utifrån
praxis och vägledning anses att 20 till 30 fastigheter utgör ett större sammanhang.
Fastigheterna i Prästköp bedöms utgöra ett större sammanhang och ha ett behov av
allmänt VA för skydd av människors hälsa och miljön. Bedömning grundar sig
bland annat på att merparten av avloppen är bristfälliga samt att möjligheten till
enskilda lösningar är begränsad.
Det är kommunen som är skyldig att inrätta verksamhetsområden för VA utifrån
LAV, och VA-huvudmannen är skyldig att se till att en VA-anläggning kommer på
plats.
Ett verksamhetsområde är geografiskt avgränsat, och inom detta område gäller
LAV, taxan för vatten, dagvatten och spillvatten samt ”Allmänna bestämmelser för
brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA).
Verksamhetsområdet styr vilka skyldigheter och rättigheter kunden och
huvudmannen har. Enligt LAV ska beslut om utökat verksamhetsområde tas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska även besluta om vad som ska
erbjudas inom ett verksamhetsområde. En del verksamhetsområden innefattar
endast vatten och spillvatten medan andra även innefattar dagvatten.
Beredning
Kommunens beslut om vilken bebyggelse som ska ingå i verksamhetsområde för
VA är ett strategiskt beslut som får betydande konsekvenser. Förslaget bereds
därför i en förvaltningsövergripande VA-grupp där planeringsenheten, bygg- och
miljöenheten och VA-huvudmannen ingår. Förslaget förankras även i VA-styrgrupp
med samhällsbyggnadschef och vd för Finspångs tekniska verk.
Avgränsning
Utifrån uppgifter om nuvarande vatten- och avloppsförsörjning i området bedöms
det finnas behov av både vatten och spillvatten. Dagvatten från fastighet och gata
ingår inte, utan bedöms kunna hanteras lokalt.
Ekonomiska konsekvenser
Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den eller de vattentjänster som verksamhetsområdet där fastigheten ligger innefattar. Huvudmannen är skyldig att ordna med de
vattentjänster som verksamhetsområdet innefattar. Investeringen bedöms täckas av
fastigheternas anläggningsavgifter. Inom området finns ingen avloppsanläggning
som är 10 år eller nyare och kan bli aktuell för ekonomisk ersättning
Bilagor:
1:
2A:
2B:
3A:
3B:

Översiktskarta med aktuellt område markerat
Karta över verksamhetsområdet för vatten
Karta över verksamhetsområdet för spillvatten
Fastighetsförteckning vatten
Fastighetsförteckning spillvatten
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Förslag till beslut
1. Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa utökat verksamhetsområde i
Prästköp enligt bifogade bilagor för:
1. Vatten
2. Spillvatten
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Bilaga 1 - översiktskarta
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Översiktskarta Prästköp
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Bilaga 2b
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Verksamhetsområde Prästköp
Bilaga 3A - fastighetsförteckning vatten
Fastigheter:

Nältorp 1:11
Nältorp 1:19
Nältorp 1:30
Nältorp 1:31
Prästköp 2:6
Jogestorp 5:4
Jogestorp 5:6
Jogestorp 5:7
Jogestorp 5:8
Jogestorp 5:9
Jogestorp 5:10
Jogestorp 5:11
Jogestorp 5:12
Jogestorp 5:13
Jogestorp 5:14
Jogestorp 5:15
Jogestorp 5:16
Jogestorp 5:20
Granliden 1:1
Granliden 2:1
Granliden 3:1
Granliden 5:1
Granliden 6:1
Granliden 7:1
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Verksamhetsområde Prästköp
Bilaga 3B - fastighetsförteckning spillvatten
Fastigheter:

Nältorp 1:11
Nältorp 1:19
Nältorp 1:30
Nältorp 1:31
Prästköp 2:6
Jogestorp 5:4
Jogestorp 5:6
Jogestorp 5:7
Jogestorp 5:8
Jogestorp 5:9
Jogestorp 5:10
Jogestorp 5:11
Jogestorp 5:12
Jogestorp 5:13
Jogestorp 5:14
Jogestorp 5:15
Jogestorp 5:16
Jogestorp 5:20
Granliden 1:1
Granliden 2:1
Granliden 3:1
Granliden 5:1
Granliden 6:1
Granliden 7:1
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Kommunstyrelsen

Ny taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens
områden
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har i beslut 2021- § 23, föreslagit en ny taxa för tillsyn
inom miljöbalken och strålskyddslagens områden.
Grunden när det gäller kommunens kostnader för tillsyn och handläggning i
ärenden gällande miljöbalken och strålskyddslagen är att det är den som är
föremål för tillsynen eller handläggningen som ska stå för kostnaderna enligt
självkostnads- och likställighetsprincipen. Det är kommunfullmäktige som
beslutar om taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet.
Bygg- och miljöenheten fick 2019 i uppdrag att granska alternativa avgiftsmodeller för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken. En av
utgångspunkterna var att undersöka möjligheten att verksamhetsutövaren betalar
i efterhand per timme för utförd tillsyn.
Förslaget till ny taxa är utformat med stöd av Sveriges kommuner och landstings
(SKR) nya behovsstyrda modell. Anmälningspliktiga verksamheter med styrd
tillsyn kommer även fortsättningsvis betala en fast årsavgift medan övriga
verksamheter betalar i efterhand för utförd tillsyn. Om den nya taxan antas,
innebär det till exempel för tillsyn på lantbruk att sex anmälningspliktiga
verksamheterna med fler än 100 djurenheter fortsatt får en fast årsavgift, medan
ca 37 lantbruk med mindre än 100 djurenheter går från en årlig avgift till
timavgift med efterhandsdebitering.
För handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som kommer in till
bygg- och miljöenheten regelbundet så är avgiften fastställd till en nivå som
motsvarar den genomsnittliga handläggningstiden. För mer sällan förekommande
ärenden och övrig tillsyn sker debitering för faktiskt nedlagd tid.
Taxan grundar sig på handläggningskostnad per timme och en översyn av
kostnadsunderlag för beräkningen har gjorts. Timavgiften är beräknad till 980 kr
för 2021 vilket innebär att den förblir oförändrad. Timavgiften föreslås att
indexregleras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKR:s hemsida.
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Bygg- och miljönämnden återemitterade ärendet för avstämning av fördelning av
resekostnader och möjlighet till en schablon, utifrån diskussion och beslut i
tidigare taxeärenden. Förslag till taxabestämmelser har efter det ändrats med en
schablon för restid på 45 minuter per tillfälle.
Behovsstyrd taxa
Taxeförslaget är utformat med stöd av SKR:s modell för behovsstyrd taxa. Den
är tänkt att ge kommunerna ett verktyg att genom arbetet med behovsutredning
och tillsynsplan tydligt koppla resursbehov, med gjorda prioriteringar, till taxan.
Den möter även bättre upp önskemålet om att digitalisera taxesystemet med
standardiserade begrepp för att göra tillsynen så jämförbar som möjligt.
För de anmälningspliktiga verksamheterna styrs tillsynen till stor del externt via
lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen. Behovsprioriterad
tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med timavgift. Staten anger behovet genom
lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig nämnd ska
bedöma behovet av denna tillsyn, planera och prioritera resurserna utifrån lokala
tillsynsbehov, lokala kunskaper och riskbedömningen. Riskbedömningen sker i
behovsutredningen, inte i taxan.
Ekonomiska konsekvenser
En övergripande bedömning av ekonomisk effekt av det nya förslaget har gjorts.
För tillsyn av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet bedöms de totala
intäkterna bli oförändrade medan intäkterna för anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter ökar. Även intäkterna för tillstånds- och anmälningsärenden
förväntas öka. Övergången till mer tillsyn med timavgift och efterhandsdebitering innebär en osäkerhet när det gäller intäktsutfallet. Erfarenhetsmässigt
från andra kommuner kan det innebära en minskning av antalet debiterade
tillsynstimmar.
En bedömning av ekonomiska konsekvens när det gäller nämndens totala
intäkter för tillsyn enligt miljöbalken har gjorts. Analysen visar att den nya taxan
beräknas ge högre totala intäkter och det totala antalet debiterade tillsynstimmar
bedöms öka med 200-250 timmar per år. Vilket motsvarar 196 000 – 245 000 kr,
beräknad med 2021 års timavgift på 980 kr. Helårseffekt uppnås först från och
med 2022.
Taxans olika delar
Taxabestämmelserna är inledande bestämmelser formulerade som paragrafer.
Taxebilaga 1 omfattar avgifter för prövning och anmälan samt tillsyn vid
verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå.
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I taxebilaga 2 anges fasta avgifter för verksamheter med anmälningsplikt (C)
enligt miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga
hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899).
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige:
1. Att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen.
2. Att taxan börjar gälla från och med 2021-07-01.
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330

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Tim

Tim

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken
Handläggning av anmälan
9 kap 6 §, 1 kap 10 §
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.
miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 7

Tim

Avgiftsnivå 7

Tim

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 7

Tim

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd
14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 5

6

Avgiftsnivå 7

Tim

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.
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Kommunstyrelsen

Avtal gällande förändring av väghållaransvar och
väghållningsområde för del av väg 1186 i Kolstad
Sammanfattning
För att utveckla och binda samman cykelvägnätet mellan Finspång och Norrköping
har Finspångs kommun medfinansierat anläggande av en gång- och cykelväg samt
belysning längs med del av väg 1186 i Kolstad. Gång- och cykelvägens sträckning är
längs med väg 1186 (Gamla Finspångsvägen), mellan befintlig gång- och cykelväg
utmed riksväg 51 och fram till befintlig gång- och cykelväg i Norrköpings kommun
vid Svärtinge.
I samband med byggnation av gång- och cykelvägen utmed väg 1186 har Finspångs
kommun i samråd med Trafikverket valt att anlägga belysning längs med gång- och
cykelvägen. Frågan gällande ett övertagande av väghållarskapet har med detta lyfts
av Trafikverket och att Finspångs kommun övertar väghållaransvaret för väg 1186
inom Finspångs kommun, se rödmarkeras sträckning på karta nedan.

Förändring av väghållaransvaret för väg 1186 inom Norrköpings kommun har
tidigare reglerats så att Norrköpings kommun är väghållare för den del som ligger i
Svärtinge fram till kommungränsen. Trafikverket ser i och med att Finspångs
kommun övertar ansvaret för vägen att en mer rationell väghållning kan uppnås och
att bättre möjligheter ges för Finspångs kommun att anpassa den aktuella vägen
efter kommunens utvecklingsbehov.
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Innan en överlämning av vägen sker ska en genomensam besiktning av vägens
tillstånd genomföras och eventuella skador åtgärdas Trafikverket innan överlämning
till Finspångs kommun sker.
Den tillkommande driftskostnaden för den aktuella vägen är beräknad till 50 000
kr/år. Driftskostnad för den 43 tkr per år

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Att godkänna framtaget avtal mellan Trafikverket och Finspångs kommun
gällande förändring av väghållaransvar och väghållningsområde för del av
väg 1186 i Finspångs kommun
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
2. Att ramjustering med 50 000 kr för drift- och underhåll hänskjuts till
budgetberedningen för år 2022.
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Kommunstyrelsen

Förfrågan om verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab
Beskrivning av ärendet
Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats
för konst och hantverk med fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa
utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella
kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan
mötas
Under åren 2018-2020 har föreningen erhållit ett årligt verksamhetsbidrag på
100.000 kr från Finspångs Kommun som beslutades av kommunstyrelsen 2018.
För fortsatt finansiering har föreningen från 2021 sökt ett årligt
verksamhetsbidrag på 200.000 kr till sin verksamhet i hantverksbyn. Bidraget
ligger till grund för andra bidrag de söker från t ex Regionförbundet Östsam,
Kulturrådet mfl.
Föreningen får under 2021 stöd av kulturavdelningen motsvarande 160.000 kr i
form av lokalhyra, utställningsvärdar (ferieanställda) för att kunna bedriva
utställningsverksamhet i engelska magasinet under sommaren/ tidig höst.
Vi föreslår från förvaltningen att med bakgrund av detta inte bevilja ytterligare
bidrag till Rejmyre Art Lab
Förslag till beslut
1. Att inte bevilja verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab
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FÖRFRÅGAN FRÅN REJMYRE ART LAB
Rejmyre Art Lab inkommer härmed om en förfrågan om ett årligt verksamhetsbidrag på 200.000kr.
Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats för konst och hantverk med
fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och
internationella kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan mötas. Vårt mål är
att skapa en internationell mötesplats som blir viktig för regionala kulturutövare i Östergötland och sätter
Rejmyre på den internationella konst-kartan, samt att skapa ett spännande och oväntat möte med konsten för
besökare och boende.
Vi har under de tre senaste åren (2018-2020) fått årligt verksamhetsbidrag från Finspångs kommun á 100.000kr.
Det anslag vi får från Finspångs kommun ligger till grund för alla andra bidrag vi söker. Ju större anslag vi får från
kommunen, desto högre belopp kan vi söka från de andra bidragsgivarna. Varje år lägger vi ner ca 4 månaders
heltidsarbetet på ansökningar och redogörelser till de bidragsgivare vi får stöd ifrån. Vi har hittills fått stöd från
Regionförbundet Östsam, Kulturrådet, Kulturbryggan, IASPIS, Nordisk Kulturfond, Kulturkontakt Nord, Svenska
Institutet, Arvsfonden m.fl.
Vi har under 2020 getts möjlighet genom ett projektbidrag från Kulturbryggan att anställa en verksamhets- och
projektledare för organisationen för ett år. Detta betyder att vi under 2020 haft möjlighet att arbeta mer
strategiskt och att skala upp vår verksamhet.
I linje med detta har vi från och med 2020 tagit över utställningsverksamheten i Engelska Magasinet i Rejmyre
och bedriver programmet i och runt konsthallen. Vi bedriver även från och med sommaren 2020 ett treårigt
barn- och ungdomsprojekt i Rejmyre med barn från Rejmyre och Brenäs under namnet Konstlabbet. I tillägg till
detta har vi genom bidraget från Kulturbryggan möjlighet att bygga en ny paviljong i Rejmyre samt utveckla
ritningar för nya ateljéer i Hantverkshuset i samarbete med en arkitekt.
För att kunna fortsätta bedriva den verksamhet vi har idag, och fortsätta bedriva och utveckla verksamheten i
Rejmyre (Konstlabbet, Engelska Magasinet, Hantverkshuset) så är vi i starkt behov av att få till en mer långsiktig
bidragsstruktur för organisationen som möjliggör för oss att ha verksamhets- och projektledartjänsten kvar.
Detta är av yttersta vikt för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på den nivå vi gör idag. För oss är därför
ett årligt verksamhetsstöd från Finspångs Kommun en stark och viktig nyckel så att vi med detta stöd kan bedriva
påverkan på andra bidragsgivare för mer långsiktigt stöd av vår verksamhet.
På gång och framtidsvisioner

Engelska Magasinet
Verksamheten i Engelska Magasinet ser vi som en möjlighet att ta samtida konst och konsthantverk till Rejmyre.
Inför 2021 har vi stora planer för konsthallen med flera internationellt kända och framstående svenska
konstnärer. Mer detaljer kring kommande verksamhetsår hittar ni i bifogad bilaga.
Vi arbetar aktivt för att bygga upp samarbete med både regionala och nationella institutioner och museer för
produktion av utställningar i Engelska Magasinet. Dels för breddad kunskap men också för att hitta ekonomiskt
samarbete kring utställningsproduktionerna. I somras hade vi Östergötlands Museum som partner för
utställningen med konstnärsgruppen BOOM!. Detta möjliggjorde en helt annan budget och
utställningsproduktion än vad vi hade kunnat genomföra själva.
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Strukturbidrag / Lokala konstnärsateljéer
Genom bidrag från Kulturbryggan har vi getts tillfälle att undersöka möjligheten för byggnationer av lokala
konstnärsateljéer i Hantverkshuset i Rejmyre. Vi arbetar tillsammans med danska arkitekten Kristoffer Tejlgaard
för att ta fram ritningar och förslag på hur en sådan byggnation skulle kunna se ut. Detta är som ett steg 1 i
projektet och kan ses som förprojektering.
Inför steg 2 arbetar vi tillsammans med både Finspångs kommun och Region Östergötland för att hitta
samarbetsmöjligheter inför en kommande byggnation. Vår vision och förhoppning är att vi tillsammans med de
lokala aktörer som redan är verksamma i Rejmyre, Kulturbruk Rejmyre och Reijmyre Glasbruk skall kunna bygga
en levande och framstående ateljéverksamhet som kan bli en mötesplats för både regionala och nationella
konst- och kulturutövare.
Paviljongen
I samband med projekteringen av Hantverkshuset kommer vi även genomföra byggnationen av en Paviljong i
Rejmyre mellan Engelska Magasinet och Hantverkshuset. Denna paviljong kommer att fungera som en
mötesplats för lokala, regionala, nationella och internationella konstnärer, hantverkare och kulturutövare. Här
kommer vi att genomföra publika arrangemang, utställningar, workshops, seminarium och konstnärlig forskning.
Paviljongen ritas av Kristoffer Tejlgaard.
Konstlabbet
Genom konstlabbet för vi samman vetenskap och konst på ett lekfullt sätt där barn från Rejmyre och Brenäs ges
möjlighet att möta experter från olika områden; forskare, aktivister, arkitekter med flera. Under ledning av
pedagog och konstnärer får barnen sedan prova på olika konstnärliga tekniker, hantverk och processer, som ett
sätt att arbeta med frågeställningarna som uppkommer i mötena. Konstlabbet sker som efter-skolan-aktivitet
och aktivitet på loven.
Med stöd från Allmänna Arvsfonden finns budget för att bedriva verksamheten i Rejmyre de kommande tre
åren. Tanken och avsikten är att under denna tid bygga upp struktur för att verksamheten sedan skall kunna gå
in under kulturskolan i Finspång.
Högre konstnärlig utbildning
Vi har under många år bedrivit en kursverksamhet och nätverksbyggande för nyutexaminerade
konsthögskolestudenter från konsthögskolorna i Norden och Baltikum under namnet Nordic Studio. Arbetet har
visat sig ha stor relevans för deltagarna och har skapat långsiktiga samarbeten mellan konstnärer över land- och
regiongränser.
Vi arbetar för närvarande med att hitta en mer långsiktig struktur för denna verksamhet och bygga upp ett förforskningsprogram tillsammans med Konsthögskolan i Helsingfors, KUVA och Konstfack i Stockholm.
Vänliga hälsningar

Sissi Westerberg
Grundare och konstnärlig ledare, Rejmyre Art Lab
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