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Kommunstyrelsen 

Lärandeberedningens uppdrag - Revidering av strategin, 
En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 
vuxenutbildning 

Beskrivning av ärendet 

Lärandeberedningen fick på kommunfullmäktige 2021-12-15 i uppdrag att 

revidera tidigare strategin En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och 

synlig Vuxenutbildning. Förutom att följa upp tidigare strategi har en 

nulägesanalys gjorts av vuxenutbildningen idag och de förändringar som skett 

samt att nya strategier föreslås. 

För att ta reda på målgruppens synpunkter och förslag har en medborgardialog 

skett genom digitala enkäter till elever som studerar i vuxenutbildning (våren 

2022) och de som tidigare studerat inom vuxenutbildningen i Finspångs 

kommun.  

Framtagande av strategier för vuxenutbildningen har främst genomförts genom 

analys av tidigare strategi och nuläge, genom en workshop kring vilka strategier 

som anses viktigast utifrån helheten samt utifrån elevers svar i enkäter. Som 

bakgrund till detta belyses de styrdokument och regeländringar som finns för 

vuxenutbildning. 

Som grund till föreslagna strategier ligger vuxenutbildningens uppdrag och 

övergripande mål. 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så 

de både kan arbeta och verka i samhället.  

Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildning – arbete 

och samhällsliv samt bedömning och betyg.  

Lärandeberedningen föreslår dessa fem strategiska målområden för 

vuxenutbildningen: 

- Fler utbildningsmöjligheter

- Studie- och yrkesvägledning

- Validering

- Synliggöra all vuxenutbildning
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Dnr KS.2021.1013 

- Samverkan olika aktörer

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Bedömningen är att ingen del av strategiska målområden ger juridiska 

konsekvenser. Nedan omnämns de strategiska målområden med inriktningar där 

förvaltningen bedömt att de kan ge ekonomiska konsekvenser. 

Fler utbildningsmöjligheter. Kombinationsutbildningar är resurskrävande 

utbildningar, med språklärare och yrkeslärare samt annat stöd, men möjliggör att 

elever blir motiverade och får arbete. Bedömningen är att beroende av 

arbetsmarknadens behov och ambitionsnivå kommer det ge ökade kostnader för 

vuxenutbildningen, men mindre kostnader för kommunen i form av t ex 

försörjningsstöd. 

Studie- och yrkesvägledning. Bedömningen är att det kan finnas behov av 

utökning av tjänst inom studie- och yrkesvägledning för elever i utbildning 

främst inom svenska för invandrare, för att elever ska kunna göra välgrundade 

studie- och yrkesval. Dock är det betydelsefullt att vuxenutbildningen arbetar 

fram en lokal plan för studie- och yrkesvägledningen med planerade aktiviteter, 

som genomförs både i snäv och vid bemärkelse. 

Validering. Finansiering av validering är oklart. Vissa medel kan täckas av 

statsbidrag, men att hemkommunen är skyldig att validera innebär ett ska-krav 

och behovet av validering kan förväntas öka hos individer och utifrån 

arbetsmarknadens behov. 

Synliggöra all vuxenutbildning. Bedömningen är att förslaget kommer att ge 

ökade kostnader, beroende av behov och ambitionsnivå. 

Samverkan olika aktörer. Vi ser inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta strategiska målområden med inriktningar för

vuxenutbildning enligt lärandeberedningens förslag

2. Att beakta strategier för vuxenutbildningens ekonomiska

konsekvenser i framtida budgetarbete

3. Att upphäva nuvarande strategi En tillgänglig, flexibel, samverkande,

stödjande och synlig Vuxenutbildning, beslutad av kommunfullmäktige

2014-11-05

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat

4



Kommunstyrelsen Protokoll 6 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 76 Dnr: KS.2021.1013 

Lärandeberedningens uppdrag - Revidering av strategin, En 
tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 
vuxenutbildning 

Beskrivning av ärendet 

Lärandeberedningen fick på kommunfullmäktige 2021-12-15 i uppdrag att 

revidera tidigare strategin En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och 

synlig Vuxenutbildning. Förutom att följa upp tidigare strategi har en 

nulägesanalys gjorts av vuxenutbildningen idag och de förändringar som skett 

samt att nya strategier föreslås. 

För att ta reda på målgruppens synpunkter och förslag har en medborgardialog 

skett genom digitala enkäter till elever som studerar i vuxenutbildning (våren 

2022) och de som tidigare studerat inom vuxenutbildningen i Finspångs 

kommun.  

Framtagande av strategier för vuxenutbildningen har främst genomförts genom 

analys av tidigare strategi och nuläge, genom en workshop kring vilka strategier 

som anses viktigast utifrån helheten samt utifrån elevers svar i enkäter. Som 

bakgrund till detta belyses de styrdokument och regeländringar som finns för 

vuxenutbildning. 

Som grund till föreslagna strategier ligger vuxenutbildningens uppdrag och 

övergripande mål. 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så 

de både kan arbeta och verka i samhället.  

Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildning – arbete 

och samhällsliv samt bedömning och betyg.  

Lärandeberedningen föreslår dessa fem strategiska målområden för 

vuxenutbildningen: 

- Fler utbildningsmöjligheter

- Studie- och yrkesvägledning

- Validering

- Synliggöra all vuxenutbildning

- Samverkan olika aktörer
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Kommunstyrelsen Protokoll 7 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Bedömningen är att ingen del av strategiska målområden ger juridiska 

konsekvenser. Nedan omnämns de strategiska målområden med inriktningar där 

förvaltningen bedömt att de kan ge ekonomiska konsekvenser. 

Fler utbildningsmöjligheter. Kombinationsutbildningar är resurskrävande 

utbildningar, med språklärare och yrkeslärare samt annat stöd, men möjliggör att 

elever blir motiverade och får arbete. Bedömningen är att beroende av 

arbetsmarknadens behov och ambitionsnivå kommer det ge ökade kostnader för 

vuxenutbildningen, men mindre kostnader för kommunen i form av t ex 

försörjningsstöd. 

Studie- och yrkesvägledning. Bedömningen är att det kan finnas behov av 

utökning av tjänst inom studie- och yrkesvägledning för elever i utbildning 

främst inom svenska för invandrare, för att elever ska kunna göra välgrundade 

studie- och yrkesval. Dock är det betydelsefullt att vuxenutbildningen arbetar 

fram en lokal plan för studie- och yrkesvägledningen med planerade aktiviteter, 

som genomförs både i snäv och vid bemärkelse. 

Validering. Finansiering av validering är oklart. Vissa medel kan täckas av 

statsbidrag, men att hemkommunen är skyldig att validera innebär ett ska-krav 

och behovet av validering kan förväntas öka hos individer och utifrån 

arbetsmarknadens behov. 

Synliggöra all vuxenutbildning. Bedömningen är att förslaget kommer att ge 

ökade kostnader, beroende av behov och ambitionsnivå. 

Samverkan olika aktörer. Vi ser inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Lärandeberedningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta strategiska målområden med inriktningar för

vuxenutbildning enligt lärandeberedningens förslag

2. Att beakta strategier för vuxenutbildningens ekonomiska

konsekvenser i framtida budgetarbete

3. Att upphäva nuvarande strategi En tillgänglig, flexibel, samverkande,

stödjande och synlig Vuxenutbildning, beslutad av kommunfullmäktige

2014-11-05

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat
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Kommunstyrelsen Protokoll 8 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Yrkanden 

Mikael Wallin (L) yrkar på ett medskick till kommunfullmäktige inför deras 
beslut; ”Kommunstyrelsen anser att det finns juridiska komplikationer när det 
gäller försäljning på den kommunala vuxenutbildningen och anser därför att 
detta inte är lämpligt.” 
Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till Mikael Wallins (L) yrkande om medskick till 
kommunfullmäktige. 
Torgny Maurer (SD) yrkar på ändringar och tillägg enligt följande: 
”Att under rubriken Strategier för vuxenutbildning lägga till: Att kommunen 
inför integrationsplikt kopplat till SFI-delen, där samhällsorientering ingår och 
elever informeras om vikten av integration i det svenska majoritetssamhället. Att 
krav avseende närvaro och resultat skärps och att underlåtenhet att fullfölja sina 
studier kan innebära indraget ekonomiskt stöd. 
Att under stycket Orienteringskurs, sidan 13, lägga till: Nyanlända ska även 
informeras om möjligheten till återvandring. 
Att texten på sidan 16, Ur Läroplan för vuxenutbildning – Förståelse och 
medmänsklighet, stryka följande textparti: Svenska samhället ställer höga krav 
på värden som kulturell och etnisk mångfald, där utbildningen ska ge 
förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt befästa det svenska språket i 
olika kurser.” 
Torgny Maurers motivering: Orsaken är att själva meningen dels är kraftigt förvanskad 

(se nedan) och att Sverigedemokraterna ej delar det förträffliga i en etnisk och kulturell 

mångfald som den beskrivs i ursprungstexten, vare sig i Sverige eller Finspång, utan 

tvärtom länge varnat för hur en politik som okritisk omhuldat denna 

samhällsutveckling, lett till de stora problem som präglar dagens Sverige. 

Verklig text ur läroplanen: 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 

värden som ligger i en kulturell och etnisk mångfald.  

För individen är utbildningen 

oavsett studieform en social och kulturell mötesplats. Förtrogenhet med Sveriges kultur 

och historia samt det svenska språket ska befästas genom utbildning i 

vuxenutbildningens olika kurser. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med 

andra länder ska främjas”. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden utöver huvudförslaget, och 
ställer först Torgny Maurers (SD) tilläggs- och ändringsyrkande på bifall eller 
avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Torgny Maurers (SD) yrkande. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 9 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Därefter ställer ordföranden Mikael Wallins (L) tilläggsyrkande på bifall eller 
avslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Wallins 
tilläggsyrkande. 
Därefter konstaterar ordföranden att huvudförslaget kvarstår och att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta strategiska målområden med inriktningar för

vuxenutbildning enligt lärandeberedningens förslag

2. Att beakta strategier för vuxenutbildningens ekonomiska

konsekvenser i framtida budgetarbete

3. Att upphäva nuvarande strategi En tillgänglig, flexibel, samverkande,

stödjande och synlig Vuxenutbildning, beslutad av kommunfullmäktige

2014-11-05

4. Att förklara lärandeberedningens uppdrag avslutat

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

5. Att göra följande medskick till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen anser att det finns juridiska komplikationer när det 
gäller försäljning på den kommunala vuxenutbildningen och anser 
därför att detta inte är lämpligt.

Reservationer 

Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - -
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Strategier för vuxenutbildning 

4 (44) 

Sammanfattning 

Uppdrag och genomförande 

Lärandeberedningen har fått i uppdrag att revidera och aktualisera tidigare 

strategidokument En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 

Vuxenutbildning, beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-05.  

Förutom att följa upp tidigare strategi har en nulägesanalys gjorts av 

vuxenutbildningen idag och de förändringar som skett samt att nya strategier 

föreslås. 

I uppdragsbeskrivningen föreslås att en medborgardialog kan ske på olika sätt, 

både genom fysiska och digitala metoder. För att ta reda på målgruppens 

synpunkter och förslag så har en medborgardialog skett genom digitala enkäter till 

elever som studerar i vuxenutbildning (våren 2022) och de som tidigare studerat 

inom vuxenutbildningen i Finspångs kommun. 

Framtagande av strategier för vuxenutbildningen har främst genomförts genom 

analys av tidigare strategi och nuläge, genom en workshop kring vilka strategier 

som anses viktigast utifrån helheten samt utifrån elevers svar i enkäter. Som 

bakgrund till detta belyses de styrdokument och regeländringar som finns för 

vuxenutbildning. 

Slutsatser enkäter elever 

Nedan presenteras sammanfattande slutsatser av bägge elevenkäterna: 

 Elever är övervägande nöjda med den vuxenutbildning de fått.

 Vuxenutbildningens hemsida är viktig för att få information om olika

utbildningar.

 En något större andel av eleverna har som mål att komma i arbete, jämfört

med mål till vidare studier.

 Studie- och yrkesvägledning kan behövas utökas för de elever som

studerar i vuxenutbildning.

 Enkätsvar visar att för många elever är validering inte aktuellt. Detta kan

bero på bristfällig i information och kunskap om hur validering genomförs.

 Vad som kan utvecklas mer i vuxenutbildningen är att det ska finnas fler

olika yrkesutbildningar och att elever får träna på det svenska språket på

olika sätt.
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Strategier för vuxenutbildning 

5 (44) 

Strategier för vuxenutbildning 

Lärandeberedningens uppdrag har varit att revidera och aktualisera tidigare 

strategidokument för vuxenutbildning. Som grund till föreslagna strategier ligger 

Vuxenutbildningens uppdrag och övergripande mål. 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så de 

både kan arbeta och verka i samhället
1
.

Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildning – arbete och 

samhällsliv samt bedömning och betyg
2
.

Lärandeberedningen föreslår dessa strategiska målområden för vuxenutbildningen 

med följande inriktningar, ”att-satser”: 

Fler utbildningsmöjligheter 

- Att fler utbildningar anordnas för olika elevgrupper såsom yrkesutbildningar

och kombinationsutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov och i

samverkan med övriga kommuner i Östergötland.

- Att orienteringskurser anordnas så elever kan prova på för att kunna göra

välgrundade val av utbildning.

- Att vuxenutbildningen ger tillfällen till lärande genom försäljning, där eleven

får möjlighet att träna språk, möta kunder, tidshållning och planering samt

ansvarstagande.

- Att vuxenutbildningen samverkar med aktörer i Finspångs kommun för att

kompetensutveckla befintlig personal eller för framtida behov av

rekryteringar samt för att säkerställa praktikplatser för elever i utbildning.

Studie- och yrkesvägledning 

- Att studie- och yrkesvägledningens stärks både gällande i den snäva

bemärkelsen (individuellt stöd) och den vida bemärkelsen (hela skolans

ansvar).

- Att studie- och yrkesvägledningen utgår ifrån arbetsmarknadens behov, så

att elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval.

Validering 

- Att vuxenutbildningen förbereder sig till det tydligare uppdraget kring

kartläggning och validering; hur information ska ges, hur validering går till,

hur det ska erbjudas, hur det ska marknadsföras samt hur det ska

genomföras för elever som har behov av validering och hur finansiering

möjliggörs.

1
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-

amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen 

2
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-

amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen 
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Synliggöra all vuxenutbildning 

- Att all vuxenutbildning synliggörs och att information förstärks på

kommunens hemsida samt att aktuella länkar finns till t ex. Vuxenstudera i

Östergötland, Validering i Östergötland.

- Att fler marknadsföringsinsatser görs i sociala medier och på mässor mm.

- Att uppsökande och rekryterande insatser sker mot fler grupper.

Samverkan olika aktörer 

- Att vuxenutbildningen samverkar med olika aktörer t ex

Arbetsförmedlingen, Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten, Bergska

gymnasiet, Tillväxt Finspång m fl. för att fler personer kommer i utbildning

och blir anställningsbara.
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Inledning 
Som inledning beskrivs här uppdraget och genomförandet. 

Beskrivning av uppdrag 

Lärandeberedningen har fått i uppdrag att revidera och aktualisera tidigare 

strategidokument En tillgänglig, flexibel, samverkande, stödjande och synlig 

Vuxenutbildning, beslutad i kommunfullmäktige 2014-11-05.  

Förutom att följa upp tidigare strategi bör en nulägesanalys göras av 

vuxenutbildningen idag och de förändringar som skett samt att nya strategier 

utvecklas för framtiden. 

I uppdraget föreslås att en medborgardialog kan ske på olika sätt, både genom 

fysiska och digitala metoder, samtidigt som det är möjligt att involvera 

medborgarna till olika grad i arbetet. Inför revidering av dokumentet bör 

konsultation med tidigare deltagare/studenter vid vuxenutbildningen ske för att ta 

reda på målgruppens synpunkter och förslag.  

Genomförande 

För att kunna ta fram nya strategier för vuxenutbildningen har flera olika 

undersökande metoder använts. I genomförandet har Arbetsmarknadsstrategin
3

legat till grund.  

I uppdraget har följande skett: 

- Inläsning av material som t ex läroplan, kursplan samt länkar till Skolverket

om nyheter för vuxenutbildning.

- Brainstorm utifrån uppdraget i inledningsskedet och planering.

- Besök av vuxenutbildningens rektor; presentation av nuläge i förhållande

till tidigare strategi.

- Verksamhetsbesök på vuxenutbildningen; lektionsbesök och samtal med

lärare och rektor.

- Analys av tidigare strategi i förhållande till nuläge; två tillfällen.

- Enkäter elever vuxenutbildning; Elever i vuxenutbildning och Elever som

tidigare studerat vuxenutbildning.

- Workshop för framtagande av nya strategier.

- Fakta från olika styrdokument för vuxenutbildning har skapats samt nya

regeländringar och uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar

(internkontroll) har även lagts till.

- Regionala samarbeten har dokumenterats som Regionalt nätverk rektorer,

Regionalt chefsnätverk, Regionalt kompetensforum, Skolverkets

nätverksträffar vuxenutbildningen i Östergötland, Validering i Östergötland.

3

https://finspang.se/ovriga/sokresultat.4.1d469c2d16662db3e4380077.html?query=arbetsmarknadsstrat

egi 
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I en beskrivande kvalitativ undersökning som detta strategiarbete utgör, används 

ofta flera olika datainsamlingsmetoder för att få bästa resultat. En kvalitativ 

undersökning ska generera till beskrivningar av verkligheten som syftar till att 

upptäcka och lyfta fram samband som växt fram i processen. 

Generaliseringsbarheten i en kvalitativ analys kan ej utgå ifrån exakta sanningar 

utan kan bara beskriva den för närvarande helhetsbilden av verkligheten. 

För att komma fram till nya strategier för vuxenutbildning kan strategiarbetet 

beskrivas på följande sätt: 

Ovan bild beskriver till en början den faktabakgrund som finns om 

vuxenutbildningen i form av olika styrdokument och regeländringar. Som bakgrund 

till vuxenutbildningens nuläge besökte rektor lärandeberedningen och ett 

verksamhetsbesök genomfördes med deltagande på olika lektioner, som 

avslutning skedde också en dialog med lärare och rektor.  

Nuläget beskrivs i detta strategidokument som Vuxenutbildningen i Finspångs 

kommun med innehåll; organisation och förutsättningar, uppföljning av 

vuxenutbildningens utbildningar och en sammanställning av vuxenutbildningens 

kvalitetsrapport för 2021/2022 samt de regionala samarbeten som finns.  

Den medborgardialog som gjorts är via digitala enkäter till elever som studerar i 

vuxenutbildning (våren 2022) och de som tidigare studerat inom 

vuxenutbildningen. Här beskrivs resultat av varje enkät med slutsatser, frågor och 

förslag samt som avslutning en jämförelse mellan enkäter. Därefter presenteras 

sammanfattande slutsatser av bägge enkäterna. 

Framtagande av strategier för vuxenutbildningen har främst genomförts genom 

analys av tidigare strategi och nuläge, genom en workshop kring vilka strategier 

som anses viktigast utifrån helheten samt utifrån elevers svar i enkäter. 

Utifrån Vuxenutbildningens uppdrag och övergripande mål från läroplan har sedan 

strategiska målområden tagits fram med inriktningar, ”att-satser”. 

Vuxenutbildning 

• Läroplan 

• Kursplan Sfi 

• Kombinationsutbildning

• Studie- och 
yrkesvägledning

• Orienteringskurs

• Validering

• Aktuella regeländringar 

Vuxenutbildningen i 
Finspångs kommun 

• Besök av rektor 

• Verksamhetsbesök

• Organisation och 
förutsättningar 

• Uppföljning av
vuxenutbildningens
utbildningar 

• Kvalitetsrapport
2021/2022 

• Regionala samarbeten

Enkäter elever  

• Elever som studerar i 
vuxenutbildning

• Elever som tidigare 
studerat vuxenutbildning

• Resultat av enkäter, 
slutsatser, frågor och 
förslag samt jämförelser

• Sammanfattande 
slutsatser enkäter

Framtagande av 
strategier 

• Analys av tidigare strategi 
i förhållande till nuläge

• Workshop för 
framtagande av nya 
strategier 

Strategier för vuxen-
utbildningen i 
Finspång 

• Vuxenutbildningens
uppdrag

• Läroplanens övergripande 
mål 

• Strategiska målområden 
med  inriktningar, "att-
satser"
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Vuxenutbildning 
Nedan beskrivs de nationella styrdokument och stödmaterial som finns för 

vuxenutbildning såsom läroplan, kursplan för svenska för invandrare, 

kombinationsutbildning, studie- och yrkesvägledning, orienteringskurs, validering 

samt aktuella regeländringar. 

Läroplan för vuxenutbildning 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så de 

kan både arbeta och verka i samhället
4
. Kunskaperna ska utgå ifrån den

gemensamma referensramen som samhället bygger på, med grundläggande 

demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Då målgruppen för 

vuxenutbildning är heterogen med olika förutsättningar, så kan elevers mål med 

utbildningen variera. Utbildningen behöver då anpassas efter varje individs behov 

och förutsättningar, både i längd och i innehåll. 

Enligt skollagen (2010:800) ska vuxenutbildningen syfta till att elever inhämtar och 

utvecklar kunskap och värden. Den ska också främja utveckling och lärande samt 

ska skapa lust till ett livslångt lärande. Vidare ska vuxenutbildningen vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt främja aktning för varje 

människas egenvärde och respekt för den gemensamma miljön. 

Överensstämmelse ska finnas med förvaltad etik som kristen tradition och 

västerländsk humanism, gestalta människors okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde samt jämställdhet och solidaritet.  

Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Ingen ska utsättas för diskriminering i samband med kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsidentitet eller utryck, sexuell 

läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling
5
.

Vuxenutbildningen ska bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, 

öppen diskussion och med aktiva insatser. Svenska samhället ställer höga krav på 

värden som kulturell och etnisk mångfald, där utbildningen ska ge förtrogenhet 

med Sveriges kultur och historia samt befästa det svenska språket i olika kurser. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig samt ge möjlighet till personliga 

ställningstagande. Utbildningens ska vara likvärdig, oavsett var den anordnas. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elever som av olika anledningar har svårt 

att nå mål, därför bör undervisning, vägledning eller validering utformas olika för 

olika elever. 

4
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2017/laroplan-for-vuxenutbildningen-

reviderad-2017 

5
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2017/laroplan-for-vuxenutbildningen-

reviderad-2017 
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Vuxenutbildningen ska stödja elever som har behov av att kombinera utbildning 

och arbete. Flexibilitet ska eftersträvas om plats för utbildningens genomförande, 

tid och studietakt, studieform och sättet att lära
6
. Eleverna ska ges möjligheter till

inflytande i utbildningen och ansvar för sina studieresultat. En förutsättning är då 

att vuxenutbildningen klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer samt 

vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Viktig är att både elever och 

presumtiva elever får tillgång till vägledningsinsatser och för varje elev ska det 

finnas en individuell studieplan. I studieplanen ska anges om eleven får eller har 

fått sina kunskaper och kompetenser validerade. 

Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildningsval – arbete 

och samhällsliv samt bedömning och betyg
7
.

Målet kring kunskap innebär att vuxenutbildningen ska ge eleven möjlighet utifrån 

det som framgår av individuell studieplan att: 

- uppnå kraven för en yrkesexamen så att eleven ska vara väl förberedd för
yrkeslivet, av branschen godtagbar nivå

- uppnå kraven för en högskoleförberedande examen, så att eleven har
tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier, eller

- tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår och som sedan kan
användas för fortsatta studier och i samhälls-, arbets- och vardagsliv

Målet kring utbildningsval – arbete och samhällsliv innebär att: 

- elever ska kunna kombinera flera skolformer inom vuxenutbildningen

- vuxenutbildningen ska samverka med andra aktörer som hör till arbetslivet,
yrkeshögskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet samt i samhället
som övrigt

- studie- och yrkesvägledning ska ges löpande efter arbetsmarknadens
behov av kompetens och arbetskraft, som kan ha stor betydelse för eleven

- särskild vikt ska läggas på arbetslivet gällande yrkesutbildningar

Målet kring bedömning och betyg innebär i stort att betyg beskriver i vilken 

utsträckning eleven uppfyllt de nationella kunskapskrav som finns i varje kurs. 

Målet för varje elev är att: 

- ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat

- kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till de
krav som finns i utbildningen

6
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2017/laroplan-for-vuxenutbildningen-

reviderad-2017 

7
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2017/laroplan-for-vuxenutbildningen-

reviderad-2017 
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Kursplan för Svenska för invandrare 

Svenska för invandrare, Sfi följer Vuxenutbildningens läroplan och de 

grundläggande värden som skollagen (2010:800) anger. Svenska för invandrare, 

Sfi har en egen kursplan där mål och olika studievägar anges. 

Svenska för invandrare, Sfi inom kommunal vuxenutbildning är en kvalificerad 

språkutbildning som syftar till att ge vuxna grundläggande kunskaper i svenska 

språket
8
. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt

deltagande i samhälls- och arbetsliv samt ge möjlighet till fortsatta studier. Sfi 

består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. De 

olika studievägarna riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och 

mål. Elever påbörjar den studieväg som passar bäst utifrån hens individuella 

förutsättningar, där ingångskurs och progressionstakt är lämplig. Kunskapskraven 

är desamma oavsett studieväg och kurs. 

Kombinationsutbildning 

Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination 

med Sfi eller svenska som andraspråk Sva inom kommunal vuxenutbildning 

Komvux
9
. Syftet med kombinationsutbildning är att förkorta vägen till arbete för

nyanlända, genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt. En 

kombinationsutbildning kan genomföras på olika sätt, de kan vara kombinerade 

eller integrerade. Kombinerade betyder ofta att kurserna läses parallellt med 

varandra, medan integrerade innebär att språk- och yrkeskunskaper tränas 

samtidigt i en sammanhållen grupp i ett strukturerat sammanhang. För 

framgångsrika studier behövs lärarinsatser med både yrkes- och språklärare, oftast 

i mindre elevgrupper samt annat stöd som t ex på elevernas modersmål eller som 

särskild handledning av elever. Kombinationsutbildningar är därför oftast 

kostsamma att anordna. Det finns ingen reglering som säger hur en 

yrkesutbildning i kombination med Sfi/Sva ska organiseras. Kommunen kan därför 

organisera arbetet med sina kombinationsutbildningar som man tycker är lämpligt. 

Studie- och yrkesvägledning 

Alla elever inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har 

enligt skollag rätt att få tillgång till vägledning som underlättar deras framtida 

utbildnings- och yrkesval utifrån sina behov
10

. Från 1 juli 2016 stärktes kraven på

studie- och yrkesvägledningen ytterligare i vuxenutbildningsförordningen, detta 

handlar till stor del om att kommunerna aktivt ska verka för att nå personer med 

8
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-

for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi 

9
 https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-

utbildning/organisera-och-genomfora-kombinationsutbildningar-inom-komvux 

10
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-

vuxenutbildningen 
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kort tidigare utbildning som behöver grundläggande kunskaper. Hemkommunen är 

alltså skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning till den som tänker påbörja en 

utbildning i svenska för invandrare. Eleverna ska även få möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och sin kompetens, för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet 

samt främja sin personliga utveckling. Studie- och yrkesvägledning är alltså ett 

omfattande och viktigt uppdrag inom vuxenutbildning. 

Studie- och yrkesvägledning beskrivs i både vid och snäv bemärkelse. Den vida 

bemärkelsen är all det som bidrar till att ge elever kunskaper och färdigheter som 

underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval
11

. Det kan vara

praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning om arbetslivet, studiebesök, 

utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledning som 

studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i 

grupp. Här kan eleven ges möjlighet att reflektera över sig själv i relation till olika 

framtidsvägar. Att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen med 

kopplingar till arbetslivet, främjar att eleverna kan göra väl underbyggda val. 

Forskning visar att om eleven kan se ett samband mellan en uppgift i 

undervisningen och arbetslivet, kommer elevens inre motivation att påverkas 

positivt. 

Vuxenutbildningens mål med studie- och yrkesvägledning är att varje elev
12

:

- får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov

- ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade

- utvecklar självkännedom och förmåga till studieplanering

- kan medvetet ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval
av samlade erfarenheter och kunskaper

- ökar förmågan till att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka
konsekvenser dessa får

- har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor som
arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och inom sin studieinriktning

- har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i
Sverige och andra länder

- blir medveten om att yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling,
förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan
och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket

- bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar

11
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-

vuxenutbildningen 

12
 https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-

vuxenutbildningen 
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Orienteringskurs 

Inom vuxenutbildningen finns det möjlighet att anordna orienteringskurser
13

. Det

finns inget centralt innehåll och kunskapskrav i kurserna, utgångspunkten är i 

stället den enskilda elevers behov. En orienteringskurs ska syfta till att underlätta 

för eleven till beslut om studie- och yrkesval samt ge grundläggande kunskap om 

arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige. Orienteringskurser kan anordnas inom 

kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna på grundläggande och 

gymnasial nivå. Det är rektor som beslutar om vilka kurser som ska anordnas. 

Validering 

Validering är all samlad kunskap och kompetens som kan synliggöras genom en 

kartläggning och bedömning
14

. Validering kan användas för att t ex anpassa en

utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning, om en sökande saknar 

betyg i kurser som krävs. Detta är en vinst för både samhälle och individ att ta vara 

på det som en individ redan kan. 

Målet med en validering är att dokumentera individens erfarenheter, kunskaper och 

kompetenser i förhållande till olika betygskriterier. Om syftet är att betygsätta 

dessa sker det i form av prövning. Syftet kan även vara att få kunskaper och 

kompetenser dokumenterade i form av intyg, för att kunna söka ett visst arbete 

eller kunna anpassa studietiden efter det individen redan kan, eller behöver 

fördjupa sig i. Vid den inledande kartläggningen samlas individens erfarenhet. 

Oftast handlar det om utbildning, arbete och annan erfarenhet som gjorts men 

även annat som familje- och föreningsliv eller andra fritidsaktiviteter. Den inledande 

kartläggningen är mer som ett detaljerat CV. För att valideringsarbetet ska bli 

transparent behöver det dokumenteras, då är kartläggningen den ena, att ange 

bedömningsgrunderna det andra och att ge bedömningsmotivering det tredje. 

13
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-

vuxenutbildningen  

14
 https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/stod-och-

verktyg-inom-validering 
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Aktuella regeländringar 

Nedan följer aktuella regeländringar som ny princip för betygssättning och 

förenklad betygsskala, ändringar i skollag såsom sammanhållen utbildning, 

inledande kartläggning och validering, trygghet och studiero samt ändringar i 

läroplan för vuxenutbildningen
15

.

Ny princip för betygssättning och förenklad betygsskala 

Principen innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevernas 

kunskaper i förhållande till de betygskriterier som gäller för ämnet. Syftet är att 

läraren ska kunna sätta betyg som bäst svarar för elevens kunskaper.  

Inom kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå, särskild utbildning på 

grundläggande nivå samt för svenska för invandrare används en förenklad 

betygsskala med enbart ett betygssteg - godkänt. Dessa delar omfattas inte av den 

nya principen. Principen gäller fr o m 1 juli 2022. 

Ändringar i skollag om sammanhållen utbildning för viss 
nyanlända 

Kommuner är skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen utbildning för vissa 

nyanlända med så kallad utbildningsplikt. Detta gäller elever inom 

etableringsprogrammet med kort utbildning som bedöms att inte kunna matchas 

mot arbete. Den sammanhållande utbildningen syftar till att ge eleverna kunskaper 

för att kunna studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden i mer 

strukturerad form. Utbildningen ska innehålla sfi, orienteringskurser samt kurser på 

grundläggande eller gymnasial nivå och omfatta minst 23 timmars undervisning i 

veckan under en fyraveckorsperiod. En specifik utbildningsplan för målgruppen ska 

tas fram och ska beslutas av hemkommunen och till det ska det finnas en 

individuell studieplan för varje elev. Sammanhållen utbildning gäller fr om 1 augusti 

2022. 

Ändringar i skollagen om inledande kartläggning och validering 

Ändringarna i skollagen gällande inledande kartläggning och validering ska i högre 

grad tillgodose de behov som finns på arbetsmarknaden och hos individer. Det 

införs en skyldighet för hemkommunen att se till att den som vill få sitt kunnande 

kartlagt inför utbildning eller prövning får det. Vidare så är det en skyldighet för 

huvudmannen för kommunal vuxenutbildning, att se till att en elev som behöver 

validering, erbjuds det. Det kommer även att förtydligas vad som avses med 

validering och vilken dokumentation den som genomgått en validering har rätt till. 

Validering innebär en strukturerad process med fördjupad kartläggning och en 

bedömning. Den som genomgått en validering ska få möjlighet att få resultatet som 

betyg alternativ genom intyg. Betyg efter validering ska sättas genom prövning. 

Ändringar i skollagen om inledande kartläggning och validering kommer att gälla 1 

jan 2023. 

15
 https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar 
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Ändringar i skollag om trygghet och studiero 

Skolans arbete med trygghet och studier kommer att innebära att ansvaret för det 

förebyggande arbetet inom trygghet och studiero tydliggörs och begreppet studiero 

definieras. Regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs genom 

bland annat krav på att orsaker till uppföljningens resultat ska analyseras och att 

insatser för att utveckla utbildningen ska ske utifrån analys. All personal ska också 

vidta omedelbara och tillfälliga åtgärder samt att dessa åtgärder innefattar en 

befogenhet ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra 

ordningsstörningar. Ändringar i skollag (2010:800) 1 augusti 2022. 

Ändringar i läroplanen för vuxenutbildningen 

I huvudsak beskrivs här några ändringar i läroplan för vuxenutbildningen. 

Vuxenutbildningen ska aktivt medverka för jämställdhet, vilket innebär att gestalta 

och förmedla lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män. Det 

är vuxenutbildningens ansvar att synliggöra och motverka könsmönster som 

påverkar människors livsval och livsvillkor. Utbildningen ska bidra till att elever 

utvecklar sin förmåga att kritiskt granska hur normer, värderingar och strukturer 

kan begränsa kvinnors och mäns makt att forma såväl samhället som sina egna liv. 

Vuxenutbildningen ska möjliggöra så elever får diskutera frågor om sexualitet, 

samtycke och relationer. Vuxenutbildningen ska även bidra till att alla elever 

utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och 

innovationstänkande samt säkerställa att eleverna får en grundläggande kunskap 

om arbetsmarknad. Tillämpas första gången på utbildning från och med 

höstterminen 2022. 
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Vuxenutbildning i Finspångs kommun 
Vuxenutbildningen i Finspångs kommun bedrivs både i egen regi och genom 

externa utförare via upphandling. I egen regi har Vuxenutbildningen utbildning i 

svenska för invandrare, grundläggande och gymnasial utbildning, särskild 

utbildning för vuxna samt yrkesutbildning inom kök och industri. Hos externa 

utförare finns avtal inom vård- och omsorg, barn- och fritid hos 

Kompetensutvecklingsinstitutet KUI samt distansutbildning, kurser på gymnasial 

nivå hos Hermods. Därtill finns även yrkesutbildningar som erbjuds hos andra 

kommunala aktörer för vuxenutbildning.  

Nedan följer beskrivningar av vuxenutbildningens nuläge såsom organisation och 

förutsättningar, uppföljning av vuxenutbildning (internkontroll) och 

vuxenutbildningens kvalitetsrapport för 2021/2022 samt de regionala samarbetens 

som finns. 

Organisation och förutsättningar 

Utifrån Vuxenutbildningens kvalitetsrapport 2021/2022 så beskrivs att 

upptagningsområdet för elever är i huvudsak från Finspångs kommun, enstaka 

elever kommer ifrån närliggande kommuner. Antalet inskrivna elever på 

vuxenutbildningen har under läsåret legat på mellan 743 till 756 elever. 

Vuxenutbildningen personal är uppdelad på fyra olika arbetslag gymnasie- och 

grundläggande utbildning Gy/Grund, svenska för invandrare Sfi, yrkesutbildning 

och särskild utbildning för vuxna Särvux.  

Skolans organisation består av: 

- Lärare Gy/Grund 3,5 tjänst samtliga behöriga

- Lärare Sfi 12 tjänster (varav 10 behöriga för Sfi, 11 med lärarlegitimation, 1

i pågående utbildning för svensk legitimation)

- Yrkeslärare 2 tjänster

- Språkstöd 0,5 tjänst.

- Lärare Särvux: 0,5 tjänst, behörig

- Samordnare 1 tjänst

- Administratör 1,65 tjänst

- Studie- och yrkesvägledare 1 tjänst

- Rektor 1 tjänst

Vuxenutbildningens framgångsfaktorer är att det finns en stabil personalgrupp, 

som är flexibel och att utbildning kan erbjudas på distans. I jämförelse med andra 

kommuner är vuxenutbildningen tillgänglig för kommunmedborgarna och det är lätt 

att få kontakt. 

Med tanke på framtida pensionsavgångar så kommer utmaningen framöver vara 

att hitta behöriga lärare. En utmaning är att få fler sökande till utbildning och att 

kunna motivera elever att studera på plats i skolan. Ytterligare en utmaning är att 

kunna skapa yrkesutbildningar utifrån efterfrågan och då framför allt 

kombinationsutbildningar i samverkan med gymnasieskolan. En stor utmaning är 

att få eleverna på Sfi att fullfölja sina kurser. 
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Uppföljning av vuxenutbildning 

I och med internkontrollen som redovisades i september 2022 gjordes denna 

uppföljning av vuxenutbildningen i Finspångs kommun. 

Under läsåret 2021/2022 har totalt antal inskrivna elever i vuxenutbildning legat 

mellan 743 till 756 elever. Antal kursdeltagare har som mest legat på 1675, 

förutom då särskild utbildning för vuxna och övriga yrkesutbildningar i andra 

kommuner. De tre största elevgrupperna i vuxenutbildning har varit inom Sfi 39%, 

hos Hermods 32% och hos KUI 14%. 24,5% av elever har studerat i olika 

yrkesutbildningar. Sammantaget finns en ökning av elever i de flesta av 

vuxenutbildningens utbildningar, förutom inom särskild utbildning för vuxna och 

elever i yrkesutbildning hos andra kommuner. 

Oberoende utbildning har 1142 kursbetyg utfärdas, förutom särskild utbildning för 

vuxna och övriga yrkesutbildningar hos andra kommuner, vilket utgör att 68% av 

kursdeltagarna fått kursbetyg utfärdat under läsåret.  

Nedan beskrivs studieresultat i olika utbildningar: 

Antal elever inom Sfi har under läsåret varit 290 elever, 584 kursdeltagare, 500 av 

dessa i ordinarie SFI (5 dgr/v) och övriga kursdeltagare i kvällskurs, i 

köksutbildning samt i extratjänster. 17 elever har ingått i utbildningsplikt. Totalt 

gavs 94 kursbetyg ut med varierande grad av andel %, beroende på studieväg och 

kurs. I genomsnitt andel för studieväg 1 - 15% utfärdade kursbetyg, studieväg 2 - 

16% utfärdade kursbetyg och för studieväg 3 - 28%. Som mest utfärdades 33% 

kursbetyg ut i en kurs. 

I grundläggande och gymnasial utbildning gick under hösten 2021 49 elever, 55 

kursdeltagare och totalt gavs 26 kursbetyg ut, vilket utgör 47%. Under våren 2022 

gick 36 elever, 43 kursdeltagare. Totalt gavs 26 kursbetyg ut, vilket utgör 60%. 

I särskild utbildning för vuxna började 5 elever till läsåret 2021/2022, vilket är en 

minskning av 3 elever mot tidigare läsår. 4 elever fanns i utbildning vid läsårsslut, 

alla dessa elever kommer att fortsätta sin utbildning inom särskild utbildning för 

vuxna till hösten 2022. 

Yrkesutbildningen inom kök till restaurangbiträde är en kombinationsutbildning 

där elever läser yrkeskurser i kombination med Sfi-kurser. Köksutbildningen har 

haft 16 elever, vilket är en ökning från förra läsåret med 8 elever, 100%. 10 st 

elever har blivit godkända på köksutbildningen och 6 elever fortsätter under hösten 

2022. Yrkesutbildningen har haft 43 kursdeltagare i yrkeskurserna för kök, där 38 

kursbetyg har utfärdats, vilket utgör 88%, kurser inom Sfi redovisas där.  

Inom industriutbildningen, där Vuxenutbildningen har avtal med Curt Nicolin 

gymnasiet, startade 27 elever, endast 5 elever har blivit godkända på hela 

utbildningen. Yrkesutbildningen har haft 140 kursdeltagare och 77 kursbetyg har 

getts, vilket utgör 55%. Den låga andelen kursbetyg beror på låg närvaro, då elever 

arbetat samtidigt som de studerar, detta påverkar även att elever blir godkända på 

hela utbildningen. 
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I samarbete med KUI har utbildningarna Vård- och Omsorgsprogrammet (VO) och 

Barn- och Fritidsprogrammet (BF) bedrivits. Under läsåret 2021/2022 studerade 

104 elever på KUI, 89 av dem läste VO och 15 elever läste BF. Totalt är det en 

ökning med 25 elever, mot föregående läsår. 48 elever inom vård- och omsorg 

blev klara med sin utbildning, 20 st inom inriktningen LSS och 28 st inom 

inriktningen psykiatri. 4 elever har studerat genom äldreomsorgslyftet VO, 3 av 

dem har nu klarat utbildningen. 

18 st elever klarade sin utbildning inom barn- och fritid. Antalet kursdeltagare på 

KUI har varit 488 och totalt gavs 376 kursbetyg, vilket utgör 77%.  

Elever som läser enstaka ämnen/kurser hos Hermods har varit 242 till antalet, 

detta är en ökning med 53 elever mot tidigare läsår 189 elever. Antal kursdeltagare 

var 365 och totalt skrevs 303 kursbetyg ut, vilket utgör 83%. 

Det är 38 elever som har studerat under läsåret inom olika yrkesutbildningar i 

andra kommuner, där interkommunal ersättning utgår. Detta är en minskning med 

11 elever från tidigare läsår. 

Kvalitetsrapport 2021/2022 

Utifrån vuxenutbildningens kvalitetsrapport 2021/2022 så har följande mål om 

kunskapsresultat, likvärdighet, nöjdhet, delaktighet och trygghet samt 

skolinspektionens bedömningsområden analyserats. Som underlag till 

analysarbetet har den återkommande årliga skolenkäten används som ingår i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Skolenkäten består av två enkäter, en till elever och 

en till pedagoger, detta för att kunna göra jämförelser. 

Analys av kunskapsresultat 

Målet var att eleverna skulle öka sina kunskapsresultat genom strategier som att 

elever tar ansvar för sina studier och att öka tillgängligheten i lärcentrum.  

Utifrån kunskapsresultat i skolenkäten för 2022, så anger eleverna att de vet vad 

som krävs av dem i skolan. Likaså upplever de att de blir stimulerade. Höga siffror 

får även pedagogernas tillit till elevernas förmåga. Detta beror troligen på att elever 

får regelbunden återkoppling av lärarna gällande progression och resultat. I 

enkätsvaren för pedagoger finns viss diskrepans mellan elevers svar, att 

pedagogerna inte i lika hög grad anser att eleverna förstår vad som förväntas av 

dem, medans eleverna upplever att skolarbetet inte är för svårt för dem. 

Gällande tillgänglighet för Lärcentrum så har schemalagt tid för lärare genomförts 

och marknadsföring av Lärcentrum har initierats på hemsida, med reklamfilm och i 

artikel. Syftet med detta var att distanseleverna skulle öka sina kunskapsresultat, 

vilket anses inte givit den effekt som förväntats.  
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Slutsatser som vuxenutbildningen gjort efter analys gällande kunskapsresultat är: 

- Att hos elever som studerar på kombinationsutbildningar, som har en

samlad skoldag, så ökar motivationen och måluppfyllelsen. Detta beror på

att eleverna har ett tydligt mål med sin utbildning med att få ett jobb efter

avslutad utbildning.

- Att ha ett arbete under tiden eleven studerar kan både påverka negativt

och positivt på utbildningen. Har man ett arbete så förstår man hur

arbetslivet fungerar vilket är positivt, men det kan också vara så att man

prioriterar arbetet mer och inte orkar med sina studier.

Fortsatta strategier för ökade kunskapsresultat läsår 2022/2023 är ökad 

måluppfyllelse och ökad närvaro. 

Analys av likvärdighet 

Målet var att öka likvärdighet genom strategierna att utveckla former för vägledning 

och validering samt att ha aktiva studie- och yrkesvägledningsinsatser. 

Den individuella studieplanen ISP har diskuterats vid ett flertal personalmöten och 

det som har kommit fram är att det behövs ett hållbart system med tydlig 

vägledning om vad en ISP ska innehålla, det ska bl a tydligt framgå datum för 

kursstart och kursslut. När det gäller rena studie- och yrkesvägledningsinsatser så 

har det inte skett i planerad utsträckning, pandemin är en av orsakerna. Vissa 

lärare har dock bjudit in studie- och yrkesvägledare för ett informationstillfälle i sin 

grupp. Med anledning av pandemin har det även varit svårt att få till studiebesök 

hos olika företag. 

Fortsatta strategier för att öka likvärdighet för läsår 2022/2023 är fortsatt utbildning 

kring den individuella studieplanen och att ta fram en plan för studie- och 

yrkesvägledning. 

Analys av ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet 

Målet var att öka upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever genom 

strategierna att utöka mentorstiden för elever samt att öka ansvaret för eleverna 

vad det gäller den egna studieplanen. 

I skolenkäten får frågor kring grundläggande värden höga poäng hos elever, vilket 

förmodligen beror på att lärarna tar upp likabehandlingsplanen vid varje kursstart. 

Den pedagogiska personalen har också skattat frågorna högt. Eleverna anser 

också att de i hög grad får vara med och påverka innehållet i undervisningen, olika 

arbetssätt och skolmiljön. Detta visar även pedagogernas svar. Däremot så anser 

eleverna i lägre grad att de får vara med och bestämma vilka ordningsregler som 

ska finnas på skolan, men att både elever och lärare ser till att ordningsreglerna 

som finns följs. Eleverna upplever sig trygga och att de har studiero på skolan, 

vilket även pedagogerna anser. 

När det gäller begreppet mentorstid så kan det innehålla olika delar. Lärarna har 

individuella samtal med eleverna inför varje nationellt prov, NP. Under dessa 

samtal revideras individuella studieplanen, ISP om behov finns. Det finns även 

inlagt fyra gruppråd under året då mentorerna pratar med hela gruppen om deras 
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upplevda studiesituation i klassrummet och i skolan som helhet. Eleverna får även 

möjlighet till att ta upp önskemål som rör undervisning och lärande samt 

arbetsmiljö. Varje grupp har en representant som deltar i samrådsmöte med 

rektorn där deras frågor och önskemål tas upp, vilket uppskattats av eleverna.  

Representanten återkopplar besluten från samrådet till sin grupp. Detta ger en 

ökad upplevelse av delaktighet och bidrar också till en ökad förståelse för 

demokratibegreppet hos eleverna, framförallt märks det av att elever vågar 

framföra åsikter. Pandemin har gjort att dessa möten inte kunde hållas under 

hösten, men de har återupptagits under våren -22. Värdegrunden har diskuterats 

vid varje ny kursstart. 

Strategierna för läsår 2022/2023 är att fortsätta med gruppråd och samråd. 

Analys av lokala mål – Lärcentrum 

För det lokala målet med lärcentrum så sattes strategierna att lärare skulle 

schemaläggas och att möjlighet finns att skriva tenta/prov för de som studerar vid 

andra lärosäten. 

I och med pandemin så har inte vuxenutbildningen haft elever på skolan under 

hösten. Detta har tydligt påverkat elevernas inställning till närstudier. Vad som 

behövs är att ha ett tydligare samtal med tonvikt på fördelarna med att studera på 

plats och att tala om vilket stöd elever kan få av lärarna som schemaläggs på 

lärcentrum.  

När det gäller antalet tenterande elever från andra lärosäten så är det en markant 

ökning. Detta är tack vare att vuxenutbildningen har gått med i Nitus, nätverket för 

kommunala lärcentra, vilket gör att elever lättare hittar till lärcentrum i Finspångs 

kommun. 

Vid tillägg i den samlade kvalitetsrapporten från sektor utbildning har hitintills 

Lärcentrum haft 50 deltagare och några av dem har kommit tillbaka vid flera 

tillfällen. Det har varit 12 högskolor och universitet som Lärcentrum haft kontakt 

med som exempel Gävle Högskola, Stockholms universitet, Polishögskolan Växjö 

och Malmö Universitet samt att det även tillkommer några YH-utbildningar. 

Strategierna för läsår 2022/2023 är att fortsätta marknadsföra lärcentrum och 

informera distanselever om att använda lärcentrum. 

Analys av lokala mål - Utveckla arbetet med överlämningar 

Det lokala målet med strategi att utveckla arbete med överlämningar handlade 

främst om överlämningar från Introduktionsprogrammen, IM. 

I regel genomförs överlämningskonferenser i maj, där man utgår från en mall. 

Detta år har det inte aktuellt, eftersom ingen elev från IM har sökt till 

vuxenutbildningen. 

Det kommer behövas att se över rutinerna inför nästa läsår med anledning av att 

vissa nyckelpersoner slutat sina uppdrag. Det som saknas är en rutin kring nivåtest 

till elever som söker till vuxenutbildningen. Många av eleverna från IM har svårt 
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med övergången från en samlad skoldag till vuxenutbildningen, där mycket ansvar 

för studierna läggs på individen.  

Strategi för läsår 2022/2022 är att skriva en rutinplan gällande överlämning från IM. 

Analys av lokala mål - Komvux som särskild utbildning för 
vuxna 

Det lokala målet kring komvux som särskild utbildning för vuxna innehöll strategier 

som att utveckla samarbetet med gymnasiesärskolan, främst att inte verksamheten 

skulle bli så sårbar och att utåtriktat arbete skulle ske mot LSS/dagligverksamhet.

I analysen beskrivs att läraren för särskild utbildning slutade, så under hösten 

anställdes en pensionerad lärare på 50 %. Under våren har IM haft övertalighet, 

vilket gjorde att lärare därifrån kunde undervisa eleverna. Detta blev då ett naturligt 

samarbete med gymnasie-sär eftersom lärare arbetade på båda enheterna. Det 

utåtriktade arbetet mot LSS/dagligverksamhet har inte kommit igång, på grund av 

att vuxenutbildningen ej haft någon egen lärare. 

Strategier för läsåret 2022/2023 är då att utveckla kontakterna mellan lärarna och 

elevernas boenden samt att se över organisationen för särskild utbildning för 

vuxna. 

Analys av skolinspektionens bedömningsområden 

Utifrån skolinspektionens bedömningsområde så har följande analyser gjorts efter 

resultat av skolenkäter: 

- Eleverna upplever att undervisningen anpassas efter deras behov och att

de kan få det stöd som de behöver.

- Bedömning och betygsättning har jämfört med -21 års skolenkät fått bättre

siffror, speciellt när det gäller samarbetet mellan lärarna kring bedömning

av elevernas kunskaper. Pedagogerna upplever också i hög grad att de får

det stöd de behöver för att göra likvärdiga bedömningar av elevernas

kunskapsutveckling. Det är också tydligt hur bedömningen ska gå till.

Denna förbättring beror förmodligen på ett aktivt arbete under flera år,

framför allt med sambedömning i de olika studievägarna på Sfi, men även

på grundläggande nivå.

- Att eleverna känner sig trygga på skolan får en hög siffra, likaså att i väldigt

hög grad att skolan jobbar aktivt med att förhindra kränkningar. Att aktivt

arbeta med likabehandlingsplanen på lektionerna har gett effekt.

- Eleverna upplever att de har god studiero på lektionerna och detsamma

säger pedagogerna. Väldigt få elever upplever att någon stör i

klassrummet och pedagoger upplever heller inte att de får använda mycket

tid till att hålla ordning i klassrummet.

- Styrningen av verksamheten när det gäller den pedagogiska ledningen så

har den sjunkit något, däremot så har utveckling av utbildningen fått högre

värden jämfört med -21. Rektorns frånvaro med anledning av studier kan

vara en orsak till att personal upplever att den pedagogiska ledningen har

minskat, medan studierna i rektorsutbildningen kan ha haft en positiv effekt

på utvecklingen av verksamheten.
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Regionala samarbeten 

Inom Östergötland finns olika regionala samarbeten som Regionalt nätverk 

rektorer, Regionalt chefsnätverk och Regionalt kompetensforum, förutom det så 

har representanter från Finspångs kommun medverkat under läsåret 2021/2022 i 

Skolverkets nätverk vuxenutbildning i Östergötland. Sedan tidigare finns även ett 

samarbete kring Validering i Östergötland. 

Regionalt nätverk för rektorer 

Ett regionalt nätverk för rektorer inom vuxenutbildningen finns där alla kommuner i 

Östergötland träffas regelbundet och diskuterar frågor som gäller 

vuxenutbildningen t ex om dimensionering av utbildningar, statsbidrag mm. Här 

ges även information från andra regionala nätverk som t ex nätverk för rektorer Sfi 

och nätverk för Validering i Östergötland. De statsbidrag som nätverket söker 

gemensamt är för yrkesvux, lärlingsvux, lärcentrum, kartläggning och validering. 

Varje år anordnas en dialog med skolverket med fokus på vuxenutbildningens 

frågor. 

Regionalt chefsnätverk 

Det finns även ett regionalt chefsnätverk som får rapporter från det regionala 

nätverket för rektorer, beredningsgrupp för integration, regionalt kompetensforum 

och andra nätverk. Frågor som återkommer är statsbidrag, validering och kvalité i 

vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen är inbjudna till två möten och Region 

Östergötland är med ibland. Uppdatering brukar också ske från SKR, Sveriges 

kommuner och regioner. Försök finns att ha olika teman under möten, det kan 

handla om goda exempel från Östergötland, men även från andra delar av Sverige. 

Det regionala chefsnätverket brukar även ha en heldag tillsammans med det 

regionala nätverket för rektorer. Heldagen under detta år har haft ett innehåll om 

kvalitetsindikatorer, statsbidrag, dimensionering, ukrainska individer och sfi. 

Regionalt kompetensforum 

Ett regionalt kompetensforum finns där Region Östergötland är sammankallande 

med representanter från de stora branschorganisationerna, Svenskt näringsliv, 

Länsstyrelsen, Region Östergötland, Skill, Arbetsförmedlingen och representanter 

från det regionala chefsnätverket. Vid vissa tillfällen är även rektorer från det 

regionala nätverket med. Vid senaste regionalt kompetensforum presenterades 

statens satsning av omställningsstöd, antagningsstatistik för gymnasiet i 

Östergötland år 2021 och 2022 samt en sammanställning av all vuxenutbildning 

såsom yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och 

utbildning på folkhögskola. Arbetsförmedlingen presenterar oftast prognoser om 

hur arbetsmarknadsläget ser ut i Östergötland och Sverige i helhet. Utlysningar 

från ESF Europas Sociala Fond brukar meddelas och diskuteras. Under en halv 

dag möter regionala kompetensforum även riksdagsmän.  
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Skolverkets nätverksträffar för vuxenutbildning i Östergötland 

Under läsåret har nätverksträffar för vuxenutbildning i Östergötland anordnas av 

Linköpings Universitet på uppdrag av Skolverket. Medverkande från Finspångs 

kommun har varit vuxenutbildningens rektor, verksamhetschef och 

utbildningsstrateg. Innehållet har främst varit inriktat på det systematiska 

kvalitetsarbetet, där senaste forskning presenterats och att erfarenhetsutbyte har 

skett mellan kommuner. Det som också har varit aktuellt är att diskutera hur 

kombinationsutbildningar kan utvecklas och anordnas. I slutet av nätverksträffar 

och läsår har ett självskattningsverktyg använts, där personal på vuxenutbildningen 

i Finspång fått svara. I sammanställningen fanns det mycket av det systematiska 

kvalitetsarbetet som var positivt som t ex. kartläggning av bedömningsunderlag för 

planering av elevers studier, utbildningsutbud efter målgruppens behov (flexibilitet, 

studietakt, kursnivå), avsteg i låg grad av undervisningstid samt förutsättningar för 

språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Det som främst ringats in som 

utvecklingsområden var kombinationsutbildningar med Sfi, utveckla ISP, den 

individuella studieplanen och studie- och yrkesvägledning för Sfi. 

Validering i Östergötland 

Validering i Östergötland är ett projekt som ägs och bekostas av Östergötlands 

tretton kommuner, målet är att få en likvärdig och kvalitetssäkrad validering oavsett 

om kommunen har någon vuxenutbildning i egen regi eller inte
16

. En del av

förarbetet till projektet gjordes i ESF-projektet Validering i Östergötland. ESF står 

för Europeiska socialfonden, och finansierar projekt inom kompetensutveckling, 

sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Två projektledare finns anställda i 

projektet. Ett av uppdragen är att ta fram dokument, som ska vara till stöd i arbetet 

med validering. Validering i Östergötland arbetar efter en nordisk modell som tagits 

fram av forskare i nätverket för ”Nordiskt nätverk för vuxnas lärande”. Denna 

nordiska modell är framtagen för att få kvalitet i validering, som består av dessa 

åtta faktorer
17

:

16
 https://nvl.org/Content/Ostergotland-far-valideringen-pa-plats-med-nordisk-modell 

17
 https://valideringiostergotland.se/valideringsutforare/ 
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Projektet Validering i Östergötland har då arbetat med den nordiska modellen på 

detta sätt
18

:

Steg 1: Information 

Då det är viktigt att nå fram med information till målgruppen validander så 

arbetades det fram en webbsida i tidigare ESF-projektet19. Webbsidan ska även 

ge information till utbildare, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare.  

Steg 2: Förutsättningar 

För individen handlar förutsättningar om tid och pengar, att ha möjlighet till en 

försörjning under själva valideringsprocessen. Även utbildningarna måste få 

förutsättningar att exempelvis avsätta personal, som ska arbeta med validering. 

Här utbildas personal, så att alla vet vad de olika stegen innebär. Samverkan 

mellan kommunerna och yrkesområdena är en annan förutsättning för att kunna 

arbeta med validering.  

Steg 3: Dokumentation 

I detta steg tas tydliga ramar fram för dokumentation, så att samtliga involverade 

kan följa hela processen, från den inledande kartläggningen och vidare framåt. 

Validanden skapar ett konto i ett program, där det finns möjlighet att dokumentera 

alla delar i processen. Checklistor har arbetats fram för att få med alla stegen i 

processen. 

Steg 4: Koordination 

Koordination handlar om transparens, både mellan de som ska samverka och de 

som jobbar omkring individen. Det ska också finnas en tillit till varandras roll och 

18
 https://nvl.org/Content/Ostergotland-far-valideringen-pa-plats-med-nordisk-modell 

19
 https://valideringiostergotland.se/ 
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ansvar, att kunna lita på att alla gör sin del av avtalet. Det finns checklistorna och 

det ska finnas samsyn kring begrepp, projektet anordnar därför utbildning.  

Steg 5: Vägledning 

Det är viktigt att det finns en tydlighet när det gäller vägledning. Vägledningen ska 

vara integrerad i hela processen, det är inte säkert att alla kommuner har någon 

vägledare. Det är vägledaren som inleder arbetet med den inledande 

kartläggningen och följer med i hela processen. Det är viktigt att studie- och 

yrkevägsledare och lärare kan träffas, att det finns ett team som jobbar 

tillsammans. 

Steg 6: Kartläggning 

I kartläggningen krävs en tydlighet, både i den inledande delen som studie- och 

yrkesvägledaren arbetar med, och den fördjupande som yrkesläraren arbetar med. 

Det ska också finnas tydlighet kring vilka dokument som ska användas, vad som 

ska ingå i en övergripande kartläggning och vad ska ingå i en fördjupad 

kartläggning. Att det finns dokument för detta, vilket ska skapas i projektet. 

Steg 7: Bedömning 

Valideringen ska innefatta både teori och praktik. Det informella, till exempel 

fritidsintressen, kan vara intressanta att prata om, så att hela personen blir synlig. 

Det livslånga lärandet, hur det plockas det in av personens hela kunnande och 

kompetens och om aktiviteter som för individen kan ligga långt ifrån yrkeslivet, men 

ändå vara av värde. 

Steg 8: Uppföljning 

Uppföljning efter validering sker på flera nivåer, både uppföljnings- och 

återkopplingsdelar för att inget ska falla mellan stolarna, målet är att förbättra 

processerna.  

I projektet Validering i Östergötland så pågår några pilotprojekt ute i kommunerna, 

där modellen testas i praktiken, genom att några olika yrkesområden validerar
20

.

Dessutom finns förslag på att en central kommunal stödfunktion ska utvecklas som 

bland annat samlar statistik, som till exempel att kunna mäta vad som händer med 

validanderna efter avslutad validering. 

20
 https://nvl.org/Content/Ostergotland-far-valideringen-pa-plats-med-nordisk-modell 
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Resultat av enkäter 
Nedan följer resultat av två enkäter som skickats ut till elever som studerar i 

vuxenutbildningen och de som har studerat vuxenutbildning, Finspångs kommun. 

Som avslutning av resultat så beskrivs slutsatser, frågor och förslag samt görs 

jämförelser mellan enkäterna. Därefter presenteras sammanfattande slutsatser av 

bägge enkäterna. 

Resultat av enkät elever i vuxenutbildning 

För att ta reda på vad elever i vuxenutbildning tänker om sin utbildning och vad de 

ser kan utvecklas så skickades en enkät ut till elever som studerar. Antal elever 

som svarade på enkäten var 111 st. Antal kvinnor som svarade var 92 st, 83% och 

antal svar från män var 19 st, 17%.  

På frågan inom vilken utbildning eleven studerar så visas följande svar: 

Namn Antal % 

Sfi Svenska för invandrare, Bergska skolan 70 63,1 

Grundläggande svenska, Bergska skolan 13 11,7 

Grundläggande matematik, Bergska skolan 3 2,7 

Gymnasial utbildning/kurser, Bergska skolan 6 5,4 

Köksutbildning, Bergska skolan 17 15,3 

Industriutbildning, Curt Nicolin gymnasiet 1 0,9 

Vård- och Omsorgsutbildning, KUI Kompetensutvecklingsinstitutet 7 6,3 

Barn- och Fritidsutbildning, KUI Kompetensutvecklingsinstitutet 2 1,8 

Gymnasial utbildning/kurser, Hermods 12 10,8 

Annan utbildning som 0 0 

Total 131 

*en elev kan läsa olika utbildningar eller kurser samtidigt.

Den största gruppen som studerar vuxenutbildning från svar i enkät, är 70 st elever 

63,1% på Sfi, svenska för invandrare, därefter 17 st elever 15,3% i köksutbildning 

och sedan 13 st, 11,7% grundläggande svenska. 

Hur eleven fick information om den utbildning eleven går, så svarade 54 st, 49% att 

de fått information från kommunens hemsida, därefter så svarade 28 st, 25% att de 

fått information från en vän eller släkting. På svar från information på annat sätt 

svarade 23 st, 21% att de mestadels fått information av lärare (8), studie- och 

yrkesvägledare (4) samt handläggare på kommunen (4). 
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Nästa fråga handlade om eleven fått hjälp av studie- och yrkesvägledare för val av 

utbildningar och kurser, där svarade 36 st Ja, 32%. På vilket sätt eleven hade fått 

hjälp var bl a vägledning av utbud och kurser till framtida studier, vid osäkerhet fått 

svar, fått råd vid studieplanering, kurser som behövts kompletteras, diskuterat olika 

alternativ, förklara steg på utbildningsvägar och hur man får stöd från CSN samt 

olika förslag till att nå mål. 

74 st elever, 66% svarar att det inte varit aktuellt med att validera sina kunskaper 

och erfarenheter vid påbörjad utbildning. 22 st, 20% av eleverna svarar att de har 

kunnat validera medan 16 st, 14% skulle velat validera. Exempel på vilket sätt 

eleven blivit validerad beskrivs som validerat under praktik alternativt i arbete som t 

ex inom vården eller restaurang, genom samtal skolpersonal eller påvisat med 

betyg. Exempel på om eleven velat validera beskrivs mer att man är ny i Sverige, 

att man måste studera, lära sig och sedan arbeta eller att man vill klara någon 

specifik kurs, förbättra sina kunskaper eller få ett nytt yrke. Några enstaka svarar 

mer specifikt till yrken som elektriker eller snickare. 

På frågan om vilket mål eleven har med sin utbildning svarar 63 st, 58% att målet 

är arbete. Det arbete som kommer som svar i kommentarer mest är restaurant, kök 

(inom skolan) eller kock (10) samt närliggande måltidsbiträde (1). Därefter kommer 

förslag till arbete som barnskötare (4) och arbete inom skolan/förskolan (4). Det 

finns också här flera svar om att kunna prata och lära sig svenska samt att få 

språkutbildning (7). Nästa arbete som beskrivs i är inom lokalvård och städ (4) 

samt inom äldreomsorg (3). Flera enstaka yrken som svar till arbete finns som 

skräddare (2), florist, busschaufför, tvätteri, snickeri eller lantbrukare. 

41 st elever, 38% har angett mål för sina studier riktat mot fortsatta studier. Av de 

mål som beskrivs för fortsatta studier nämns lärare och förskollärare (5), 

sjuksköterska och barnmorska (5) samt att fler tar upp att de vill studera vidare 

inom universitet och högskola utan att precisera vad (8). Så av 41 svar om mål 

fortsatta studier är det 22 st, som kommenterar att de vill studera vidare, 18 st till 

universitet och högskola, 1 st etologi och djurskydd, 1 st automationsingenjör, 

yrkeshögskola samt 1 st till studier inom it eller ekonomi och 1 st till 

byggnadsarbete. 
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På frågan om hur nöjd eleverna är med sin utbildning som helhet utifrån skala 1 – 

4 så svarar: 

Namn Antal % 

1 - Låg grad 1 0,9 

2 10 9 

3 43 38,7 

4 - Hög grad 57 51,4 

Total 111 100 

100 st, 90 % av eleverna är i övervägande nöjda med sin utbildning. Exempel på 

positiva svar är; bra återkoppling med snabba svar, uppskattar hjälp med att söka 

extra kurser, nöjd med den utbildning kommunen erbjuder, jag har nått mina mål, 

lärt mig mycket med min lärare, KUI framförallt vårdlärarna som är förstående och 

hjälpsamma, jag får tillräckligt med hjälp av lärarna även olika saker om livet inte 

bara svenska, jag tycker om att träna svenska, jag känner att kursen hjälper mig att 

utveckla mina kunskaper i svenska, utbildningen är välorganiserad och lärarna är 

mycket trevliga och hjälpsamma, jag förbättrar mig snabbt i språket - kursen är 

lämplig, jag tycker om att jobba i köket och laga mat till skola och förskola. 

Distans upplägg som passa min livssituation perfekt. 

De hjälper oss mycket olika saker på livet inte bara svenska. Vi respekterar varandra och 

hjälpa vad vi kan. 

Uppskattar att jag blev uppringd när jag sökte extra kurser utöver min examen. Uppskattar 

också hjälpen jag fick i det samtalet med att lägga till en kurs jag hade missat att söka. 

Personalen på KUI, och då framförallt vårdlärarna, är helt fantastiska! De är förstående och 

hjälpsamma på ett sätt jag aldrig stött på hos lärare tidigare! 

Ja, jag kan skriva och prata svenska nu jämfört med första gången jag började lära mig i 

den här skolan. 

11 st elever 10% är i lägre grad nöjda med sin utbildning. Det finns här svar som 

kommentarer om att digitala läromedlen varierar kraftigt i teknisk kvalitet 

exempelvis så tas det upp att boken i svenska 1 är oanvändbar i mobil. Att man 

inte är nöjd med Hermods studieplattform på distans som t ex att det finns 

uppgifter som är tidskrävande i onödan med fler uppgifter för samma 

kunskapskrav, vilket man inte förstår syftet med. Här föreslås att det borde kunna 

utvecklas genom att fler kunskapskrav finns i samma uppgift. Vidare säger samma 

elev att det är helt avgörande vilken lärare du har, för vilket slutbetyg du får. Det 

finns också lärare som är dåliga på att återkoppla, vilket kan resultera i att drivet till 

att vilja fortsätta studera minskar. En annan elev tycker att lektionerna är inte så 

välorganiserade. Sedan utrycker flera svar att det tar för lång tid (5), lång tid varje 

dag, köksbiträde tar lång tid skulle vilja att den var på 6 månader och 4–6 

timmar/dag (2). Om alla svar här kring lång tid är kopplade till köksutbildningen är 

svårt att veta. 
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På frågan om hur nöjd eleverna är kring sin egen insats i sina studier, utifrån skala 

1–4 så svarar: 

Namn Antal % 

1 - Låg grad 2 1,8 

2 14 12,6 

3 50 45 

4 - Hög grad 45 40,5 

Total 111 100 

95 st, 85% av eleverna är i stort sätt nöjda med sin egen insats i sina studier. Det 

som eleverna är nöjda med är bl a att det fungerar bra att studera och ha 

heltidsjobb, att jag gör mitt bästa och får då bra betyg, har alltid bra kontakt med 

lärare för då lyckas jag, jag är nöjd för jag har vänner som hjälper mig att träna 

svenska, jag kunde få bra resultat på svenskan på kort tid, jag kan skriva och 

förklara mer samt diskutera, bra för språkinlärning för att kunna arbeta och förstå 

andra, jag tycker det är jättebra att studera och jobba i köket, jag har lärt mig 

mycket i den här kursen. 

Jag är förvånad själv över hur mycket jag faktiskt fått möjligheten att lära mig och som jag 

också lärt mig. Det har varit blod, svett och tårar men jag är så stolt över min insats! Att jag 

snart kan titulera mig som undersköterska och faktiskt ha papper på vad jag kan är en 

fantastisk känsla! 

 Jag är nöjd med min insats men det kräver otroligt mycket av mig eftersom studierna är 

tidsbestämda. Jag hade mått bättre av att få studera kurserna i min egen takt. Det är svårt 

att klara sig ekonomiskt i ung ålder, där av vill jag gärna inte ta tjänstledigt från mitt jobb för 

några enstaka kurser. Samtidigt vill jag prestera det bästa jag kan. 

16 st elever, ca 14% av eleverna är inte så nöjda med sin egen insats. Här finns 

svar som att det är svårare att studera på distans än närstudier, det är svårt att 

studera själv hemma, det kan vara svårt att fokusera samt att man inte hinner 

studera pga jobb (3) eller att man har barn (3).  

Jag hinner inte så mycket att plugga, jobbar samtidigt för att kunna försörja mig. 

Jag missnöjd om min insats för att jag har små barn och de behöver mer hjälp och mina 

barn är viktiga för mig. 

Det finns också svar om att man skulle vilja prestera bättre, bli mer effektiv eller att 

man försöker på olika sätt. 

Jag ägnade inte mycket tid åt att fokusera på att studera eftersom jag har mycket att göra på 

jobbet men jag försöker svenska på jobbet eller när jag träffar något folk. Då jag bara tränar 

med att höra och tala, så måste jag komma till skolan till att studera, hur kan jag skriva och 

läsa orden. 
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På frågan om vad eleven tycker är bra med sin utbildning, kunde fler svar kryssas: 

Namn Antal % 

Jag vet vad jag ska lära mig 69 62,2 

Jag vet vad som förväntas av mig 48 43,2 

Jag lär mig kunskaper som jag kommer att ha användning av 74 66,7 

Jag har lärare som lär ut på ett bra sätt så jag förstår 76 68,5 

Jag har lärare som bryr sig om mig och mina studier 57 51,4 

Om jag ber om hjälp får jag det 68 61,3 

Jag använder "Öppet klassrum" när jag behöver det 15 13,5 

Annat 2 1,8 

Total 409 

Övervägande vad man tycker är bra med sin utbildning är att man har lärare som 

lär ut på ett bra sätt så man förstår 76 st, 68,5 % och att man lär sig kunskaper 

som man kommer att ha användning av 74 st, ca 67%, därefter kommer, jag vet 

vad jag ska lära mig 69 st, 62% och jag får hjälp när jag behöver det 68 st, 61%. 

Det är något lägre på att jag har lärare som bryr sig om mig och mina studier 57 st, 

51 % som följs sedan med vad som förväntas av mig 48 st 43%. Det är endast 15 

st elever, 13,5% som använder ”Öppet klassrum”. 

På frågan vad elever tycker ska utvecklas inom vuxenutbildningen, finns olika 

separata svar: 

- Att det ska finnas fler utbildningar i kommunen (inte preciserat vad).

- Allt om Sverige t ex svenska språk, grammatik, samhället och regler.

- Mer närstudier och fysiska lektioner.

- Tekniska aspekten Hermods, att få mer utförlig feedback efter inlämnad

uppgift.

- Kommunikation mellan lärare och elev samt att frågorna skulle vara mer

kortfattade och lättlästa.

- Samarbete med andra skolor, här tar man återigen upp att man är nöjd

med KUI som skola, men inte Hermods.

- Separerade kurser för elever med tidigare akademisk utbildning, så

utbildning/lärandet blir mer anpassat till varje grupp.

- Du måste förbinda dig att studera för utbildningens och olika aktiviteters

skull (krav?)

- Fler kommunikationsövningar.

- Skriva och prata.

- Upprepningar på lektionen under hela veckan, slösar tid, borde kunna

använda tiden till att lära sig nya saker (distans?).

- Använda bilder för att förstå, mer kombination jobb/praktik och

utbildning/sfi.

- Att ansöka höstterminskurser innan elev vet om man klarat kursen, gör att

det är svårt att planera.
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Det finns flera svar som visar att elever är nöjda med sin utbildning som t ex att 

vuxenutbildningen ska fortsätta som man gör, allt är toppen, jag tycker om att lära 

mig svenska och jag tycker att kurser inom Sfi är ganska tillräckliga för att lära mig 

svenska språket. 

Det är till stor hjälp för oss människor (som) kommer från andra länder som vill bosätta sig i 

Sverige. Att lära oss svenska språket, att prata med grannar och hjälpa oss att 

kommunicera, människor vi möter överallt i Sverige. 

Det finns även svar om aktiviteter men inte preciserat vad, däremot nämnts att 

skolan ska organisera fältbesök alt. Studieresa (3 st) och att introducera till jobb, så 

elever får mer idéer för arbete. 10 st elever svarar att de vill ha mer praktiska 

lektioner t ex om olika jobb. 

En del av elevernas svar kan kopplas till köksutbildningen såsom: 

- Att få mer information och att laga fler rätter än vad vi gör nu.

- Att fokusera på hur man lagar mat, inte bara förklara om mat, som vi måste

göra (studera).

- Köksbiträde är bra för jag får prata mycket svenska.

- Jag vill ha lång tid i köket, eftersom jag lär mig mer.

Angående tid finns det svar om att elever behöver längre tid för att studera i skolan 

eller att man behöver lägga mer tid på undervisningen eller att tiden är för lång 

(vilken utbildning framgår ej). 

På frågan om det eleven vet idag om val av utbildning, om elev skulle vilja göra ett 

annorlunda val finns svar: 

- Om det finns fler möjligheter.

- Jag skulle vilja få välja vilka utbildningar jag ska läsa, inte bli tvingade att

läsa bara VO eller BF. Alltså bredare val av utbildningar.

- Nu har jag val, om jag fortsätter mina studier i några år så kan jag nå olika

val.

- Jag vill studera yrkesutbildning, där jag kan träna svenska språket och

tjäna pengar.

- Vi måste studera, det ska inte finnas någon diskriminering mellan

studenter, det ska inte finnas någon som fuskar för att lära sig språket.

Slutsatser, frågor och förslag 

Övervägande av de elever som svarat på enkäten 63% studerar på Sfi och störst 

antal är kvinnor, vilket överensstämmer med flest antal elever i studier och i 

utbildning för vuxenutbildning. 

Då 49% av eleverna fått information om den utbildning de går, från kommunens 

hemsida, så är det viktigt hur hemsidan är utformad i text och med eventuella 

bilder för att nå olika målgrupper. 
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32% har fått hjälp av studie- och yrkesvägledare för val av utbildningar och kurser. 

Frågan är om fler elever har behov av studie- och yrkesvägledning och hur når 

vuxenutbildningen presumtiva elever? Då elevgruppen är störst i Sfi, svenska för 

invandrare – hur ser deras behov ut för framtida val? 

66% av eleverna svarar att det inte varit aktuellt med att validera sina kunskaper, 

men 14% skulle velat validera. Frågan är om information och kunskap finns om 

validering är tillräcklig? 

58% har som mål att få ett arbete mestadels som kock, därefter barnskötare och 

arbete inom skola/förskola. Köksutbildningen verkar ligga i linje med de behov som 

elever har att kombinera yrkesutbildning och Sfi. Flera elever utrycker att ett tydligt 

mål stärker motivationen till att studera. 

38 % har angett mål till fortsatta studier där lärare och förskollärare nämns, sedan 

sjuksköterska och barnmorska samt ett flertal opreciserat. Ganska stor procent av 

eleverna vill fortsätta till högre studier. Förslag till ökat samarbete med Linköpings 

universitet t ex att bjuda in studenter som läser till lärare, förskollärare och 

sjuksköterska samt sondera vidare vilka andra program som skulle kunna vara 

intressanta. För att attrahera fler män till högre studier kanske yrkeshögskola kan 

vara en väg. 

90% av eleverna är nöjda med sin utbildning och 85% av eleverna är nöjda med 

sin egen insats, vilket är övervägande positivt. 

68,5% tycker att lärarna lär ut på ett bra sätt och 74% tycker att de lär sig 

kunskaper som de kommer att ha användning för. Endast 15% använder ”Öppet 

klassrum”. Frågan är hur stort behov eleverna har och hur tillgången är av ”Öppet 

klassrum” samt hur det marknadsförs? 

Olika svar finns angående vad som kan utvecklas inom vuxenutbildningen, viss 

korrelation finns här utifrån frågan om eleven skulle vilja göra ett annorlunda val 

som t ex möjligheter till bredare val av utbildningar och utbildning som kombinerar 

yrke och svenska.  

Konkreta förslag finns att göra studieresa och att många elever svarar att de vill ha 

mer praktiska lektioner t ex om olika jobb. Vad för studieresa skulle då vara 

intressant och vilka jobb skulle kunna knytas an till lektioner på ett praktiskt sätt? 

Skulle dessa förslag kunna innefattas i en orienteringskurs? 

Denna enkät har riktat sig till elever som går vuxenutbildning idag, i och med att 

uppdraget för vuxenutbildningens stärks för att möjliggöra omställning och 

karriärsväxling ställs frågan om – hur vuxenutbildningen ska nå presumtiva elever? 
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Resultat av enkät elever som har studerat 
vuxenutbildning 

För att ta reda på vad elever som har studerat på vuxenutbildningen i Finspångs 

kommun, vad de tycker om den utbildning de fått och vad de tycker kan utvecklas, 

så skickades en enkät ut till tidigare elever. Antalet elever som svarade på enkäten 

var 47 st. 34 st av dem var kvinnor 72% och 13 st var män 28%. 

På vilken fråga inom vilken utbildning eleven studerat, så finns följande svar. 

Namn Antal % 

Sfi Svenska för invandrare, Bergska skolan 31 66 

Grundläggande svenska, Bergska skolan 17 36,2 

Grundläggande matematik, Bergska skolan 6 12,8 

Gymnasial utbildning/kurser, Bergska skolan 5 10,6 

Köksutbildning, Bergska skolan 2 4,3 

Industriutbildning, Curt Nicolin gymnasiet 1 2,1 

Vård- och Omsorgsutbildning, KUI Kompetensutvecklingsinstitutet 8 17 

Barn- och Fritidsutbildning, KUI Kompetensutvecklingsinstitutet 3 6,4 

Gymnasial utbildning/kurser, Hermods 13 27,7 

Annan utbildning som 2 4,3 

Total 88 

*en elev kan ha läst flera olika utbildningar eller kurser samtidigt.

Den största gruppen som studerat vuxenutbildning från svar i enkät är 31 st elever 

66% på Sfi svenska för invandrare, därefter 17 st elever 36,2 % i grundläggande 

svenska och 13 st 27,7% inom gymnasial utbildning/kurser, Hermods. 

Hur eleven fått information om den utbildning de gått, så svarade 27 st elever 

57,4% att de fått information från kommunens hemsida, därefter så svarade 17 st 

36,2% att de fått information från en vän eller släkting. På svar om annat sätt 

svarade 5 st 10,6% att de fått information av Arbetsförmedlingen, studie- och 

yrkesvägledare, sökt själv eller via affischer. 

Nästa fråga handlade om eleven fått hjälp av studie- och yrkesvägledare för val av 

utbildning och kurser, där svarade 25 st elever 53,2% Ja. På vilket sätt eleven fått 

hjälp var vägledning via samtal och möten, guidning av möjligheter att studera på 

ett effektivt sätt och att nå mål, hur man ansöker och jämför kurser, tips på 

hemsidor om utbildning, rådgivning och planering. Förutom svar om hjälp från 

studie- och yrkesvägledare fanns också svar på att lärare hjälpte till. 
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28 st elever, 59,6% svarade att det inte varit aktuellt att validera sina kunskaper 

och erfarenheter vid påbörjad utbildning. 15 st elever, 31,9% svarade att de har 

validerat, medan 6 st elever 12,8% svarade att de velat validera. Exempel på svar, 

på vilket sätt elever validerat så beskrivs; via Universitet och högskolerådet 

(bedömning av utländsk utbildning) för att påbörja ett sista steg för att få 

legitimation i Sverige alternativt behövde bara läsa de kurser som saknades för en 

fullständig utbildning. Exempel på om eleven velat validera så finns svar om att det 

inte kunde göras, jag har inte fått eller kommer troligen göra. Mer konkret fanns ett 

svar om att kunnat få validera till undersköterska. 

På frågan om vilket mål elever haft med sina studier, så svarade 24 st 52,2% till 

arbete. Av 16 st svar i kommentar finns 7 st som inte preciserar vad för mål eleven 

har, utan mer att eleven vill ha ett arbete. Här finns även svar att eleven vill både 

arbeta och studera. Konkreta enstaka svar finns att en elev vill ha sin legitimation 

till läkare, en elev vill arbeta inom vård, en vill ta hand om andra, en vill arbeta 

inom kommunalt kök och en vill kunna jobba som VVS-montör. Två elever 

beskriver som svar att de vill kunna träna på svenska i jobb eller kunna prata på 

svenska. 

21 st elever, 45,7% har haft mål för sina studier mot fortsatta studier. 3 st elever 

nämner här mål till sjuksköterska, vidare finns enstaka svar som apotekare, 

receptarie, laboratorier, ämneslärare, undersköterska, ingenjör eller polis. 3 st 

elever nämner att de vill läsa vidare och få behörighet till högskola, men nämner ej 

till vad. Vid svar om annat mål finns endast ett svar och det är att lära sig svenska. 

På frågan om hur nöjd eleverna är med den utbildning de gått, utifrån skala 1 – 4 

så svarade: 

Namn Antal % 

1 - Låg grad 5 10,6 

2 6 12,8 

3 15 31,9 

4 - Hög grad 21 44,7 

Total 47 100 

36 st elever, 76,7% är övervägande nöjda med den utbildning de gått. Fler av 

svaren visar nöjdhet med lärare och nöjdhet av utbildning, som t ex:  

Mina lärare var jättesnälla och förklarade orden med exempel och de har mycket tålamod. 

Alla på KUI är så vänliga, kommer med kloka kommentarer kring arbeten och stöttar där det 

känns svårt! En riktigt bra skola! 

Lärarna var duktiga och de var snälla mot oss. Lärarna försöker att vi förstår lektioner på 

olika sätt. 

Köksutbildningen var bäst. Att ni tappade denna utbildning var ett fall för er. Lärarna var 

toppen och väldigt pedagogiska. 
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I kommentarsvar finns ett svar där utbildningens helhet verkar fallerat, som 

troligtvis handlar om en yrkesutbildning, men vilken framgår ej. 

Utbildning står i två delar, den första var ett år i skolan och den andra är lärling på 

arbetsplats. Jag klarat första delen, men den andra hittar jag inte pga att företag har avtal 

med andra skolor men inte med min skola. Vuxenutbildning betalar till kursen men de har 

inte planerat rätt för hela utbildningen. 

På frågan om hur nöjd eleverna är med sin egen insats i tidigare studier, utifrån 

skala 1–4, så svarar: 

Namn Antal % 

1 - Låg grad 3 6,7 

2 5 11,1 

3 19 42,2 

4 - Hög grad 18 40 

Total 45 100 

37 st elever, 82,2% är övervägande nöjda med sin egen insats i tidigare studier. 

Här finns olika enstaka svar som; jag kan prata och förstår bättre nu än innan jag 

började, jag vill tacka mina lärare som lärde mig och svar om behov av mer 

information eller studier, eller att jag ej kunde vara med på lektioner pga. jobb eller 

jag tappade fokus pga. privata skäl. 

På frågan om vad som fungerat bra på den tidigare utbildning eleven gått, kunde 

fler svar kryssas i: 

Namn Antal % 

Jag lärde mig nya kunskaper som jag fått användning av 24 51,1 

Jag hade lärare som lärde ut på ett bra sätt så jag förstod 30 63,8 

Om jag bad om hjälp fick jag det 23 48,9 

Annat 4 8,5 

Total 81 

Det elever tycker varit bra med tidigare utbildning är främst att lärarna lärde ut på 

ett bra sätt så eleven förstod 30 st elever, 63,8%. 
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På frågan vad eleverna tycker kan utvecklas inom vuxenutbildningen, finns svar 

som: 

- Att etablera fler yrkeshögskolor inom komvux.

- Flera utbildningar med variation av yrkesutbildningar, så elever kan välja

yrke, gärna i Finspång, så man som ensamstående slipper att pendla.

- Att vuxenutbildningen tar vara på de utbildningar och lärare man har.

- Att det planeras rätt på utbildningen, så elever klarar både det teoretiska

och praktiska samt att utbildningen leder till arbete.

- Att inom språk få tala och träna mer på att tala

- Att få använda engelska som stöd om man inte läst språk tidigare eller

annat stöd för att nå mål.

- Att det anställs mer språklärare, med mera erfarenhet, som kan bemöta

eleverna på bra sätt.

- För språket är det bra om man både studerar och arbetar.

Det finns också flera svar där man visar på nöjdhet som t ex jag tackar Finspångs 

kommun eller att jag tror att de utvecklas bra eller jag är supernöjd med 

vuxenutbildningen, inget att anmärka på. Sedan finns ett specifikt svar riktat till 

matematik där eleven är jättenöjd med sin lärare, däremot inte nöjd med Hermods, 

där eleven inte fick samma kontakt och stöttning av lärare. 

På frågan om det eleven vet idag om val av utbildning, om de skulle vilja göra ett 

annorlunda val svarar 36 st elever 76,6% Nej och 11 st 23,4% Ja. Och svar på Ja 

finns som att eleven skulle vilja välja en annan utbildning eller vilja val av utbildning 

som de haft i eget hemland som t ex i ekonomi eller skulle vilja studera till 

barnskötare. Det finns en elev som svarat att hen inte kunnat komma in på 

eftergymnasial utbildning och att Finspångs kommun inte anställer endast med 

studier på gymnasial nivå, men vad det rör sig för utbildning anges ej. 

På den avslutande frågan var eleven gör idag svarar 20 st elever 43,5% att de 

arbetar, främst är det då 7 st inom vård och omsorg, varav 1 st praktik för att bli 

undersköterska. 3 st anger att de arbetar inom kommunen, 2 st att de arbetar på 

Mo Gård samt 1 st som arbetar inom skolan och pluggar för att få examen. Några 

enstaka anger att de arbetar inom industri, Siemens eller byggbranschen. 

Det är 17 st elever 37% som angett att de studerar. Här är det två elever som 

studerar inom vård och omsorg samt en som nämner att hen inte är klar med sina 

studier på KUI (VO eller BF). Enstaka elever som studerar till ämneslärare, 

sjuksköterska eller till receptarie. Enstaka elever som studerar till barnskötare eller 

i köksutbildning, någon läser engelska för att kunna söka vidare till apotekare. Det 

är två elever som studerar svenska som andra språk. 

Under rubriken annat vad man gör idag finns enskilda svar om att man har 

semester, är föräldraledig eller är arbetssökande. En elev undersöker möjligheter 

till utbildning inom bageri, konditor. 
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Jämförelser av enkäter 

Utifrån enkätens svar med 47 st elever som har studerat på vuxenutbildningen, kan 

detta ses som en fingervisning och en eventuell hjälp till jämförelse med den enkät 

som gjordes för elever som studerar i vuxenutbildning. 

I jämförelse med enkäten elever som studerar kan det ses att Sfi är den största 

elevgruppen och det är mest kvinnor som går utbildning. Det är också så att 

vuxenutbildningens hemsida är viktig för att få information om olika utbildningar. 

25 st elever 53,2% har fått hjälp av studie- och yrkesvägledare, som här är ngt 

högre i jämförelse med andel elever i enkäten för de som studerar. Detta kan 

möjligen bero på att eleven behöver ta mer egen individuell kontakt för att kunna 

göra val till fortsatta studier och arbete utanför vuxenutbildningens närområde. 

59,6% har angett att de inte varit aktuellt med att validera sina kunskaper och 

erfarenheter. I jämförelse med enkäten de som studerar vuxenutbildningen så 

överensstämmer andelen ungefär, men det är större andel som kunnat validera 

31,9% mot 20 % samt att de som velat validera ligger på 12,8% mot 16%. Frågan 

kvarstår även här om vilka kunskaper och vilken information det finns om 

validering? Och vad som skulle underlätta för att elever ska kunna validera? 

I jämförelse med mål för sina studier så visar bägge enkäterna något större andel 

mot arbete 52% och 58%, dock visare de som studerat en högre grad andel till 

studier 45,7% mot 38%. 

På frågan hur nöjd eleven är med sina studier så visar bägge enkäterna en 

övervägande nöjdhet 76,7% mot 90%, både gällande utbildning och lärare. Det 

finns en kommentar i enkäten elever som har studerat, som kan behövas beaktas 

gällande planering av yrkesutbildning och hur viktigt det är att vuxenutbildningen 

kan säkerställa praktikplatser. 

På frågan om elevers nöjdhet av egen insats så är de övervägande nöjda 82,2 % 

mot 88%. 

Det som korrelerar i enkäterna gällande vad som kan utvecklas mer i 

vuxenutbildningen är främst att det ska finnas fler olika yrkesutbildningar och att 

elever får träna på olika sätt svenska språket. I enkäten av elever som har studerat 

tas även frågan upp om kvalitén på språkutbildningen, att det ska finnas 

språklärare med mer erfarenhet. 

På frågan om elever skulle velat göra ett annat val, än det de vet idag, så finns det 

även här ett samband om att ha fler möjligheter av val av utbildningar. 
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Sammanfattande slutsatser enkäter 

Nedan presenteras sammanfattande slutsatser av bägge elevenkäterna: 

 Elever är övervägande nöjda med den vuxenutbildning de fått.

 Vuxenutbildningens hemsida är viktig för att få information om olika

utbildningar.

 En något större andel av eleverna har som mål att komma i arbete, jämfört

med mål till vidare studier.

 Studie- och yrkesvägledning kan behövas utökas för de elever som

studerar i vuxenutbildning.

 Enkätsvar visar att för många elever är validering inte aktuellt. Detta kan

bero på bristfällig i information och kunskap om hur validering genomförs.

 Vad som kan utvecklas mer i vuxenutbildningen är att det ska finnas fler

olika yrkesutbildningar och att elever får träna på det svenska språket på

olika sätt.
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Framtagande av strategier 
Framtagande av strategier har främst genomförts genom analys av tidigare strategi 
och nuläge samt genom en workshop kring vilka strategier som anses viktigast 
utifrån helheten. 

Resultat av analys tidigare strategi och nuläge 

Analysen har skett vid två tillfällen under Lärandeberedningens möten 2022-06-09 
och 2022-06-28. Analysen har utgått ifrån tidigare strategi för vuxenutbildningen 
och vuxenutbildningens rektors presentation av nuläge den 2022-03-17, i 
förhållande till tidigare satta utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har sedan 
var och en analyserats utifrån status och kommentarer samt med förslag. För 
status har grönt, gult och grönt markerats: 

Grönt –detta fungerar bra, detta är vi nöjda med, varför? 
Gult – detta är ok, men skulle kunna utvecklas mer, varför? 
Rött – detta är ett utvecklingsområde, varför?  

Nedan beskrivs resultatet av analysen. 

De områdena som i analysen, fungerat bra och finns nöjdhet med: 

Sfi-studerande; all svenska undervisning förlagd i Finspång även 
samhällsinformationen och att undervisningstiden görs mer flexibel 

- Att elever som studerar Sfi, studerar i Finspångs Kommun.
- Att samhällsinformation ges både regionalt via Region Östergötland samt

genom läroplan vuxenutbildning och kursplaner för Sfi.
- Att undervisningstid redan möjliggjorts mer flexibelt med t ex kvällstid Sfi.

De studerande ges möjlighet att studera på kvällstid 

- Att det redan finns möjligheter att studera kvällstid på Sfi.

Kontinuerligt intag 

- Att kontinuerligt intag sker via distans, Hermods.
- Att det via förordningen även för läroplan för vuxenutbildningen står att

vuxenutbildningen ska möjliggöra utbildning flexibelt, så att vuxna har
möjlighet att studera oavsett livssituation samt kunna kombinera jobb och
studier.

Öppet klassrum med lärarresurser som extra stöd och resurs för 
distanselever 

- Att statsbidrag sökts för att bygga upp ett lärcentrum, så att öppet klassrum
möjliggörs.

- Att marknadsföringen av lärcentrum och öppet klassrum stärkts, både
internt och externt.
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Introduktionsutbildning bestående av information om studieekonomi samt 
övningar i studieteknik 

- Att studiestöd finns extra för vissa elever, dock börjar de extra medlen ta
slut.

- Att studieteknik finns vid starten av nya elever och kurser.
- Att förslag finns att starta en förstegsutbildning för industri, för att bättre

förbereda elever till yrkesutbildning.

De områden i analysen som anses skulle kunna utvecklas mer och är starka 
utvecklingsområden är: 

Möjligheter till yrkesvux och vuxenlärling utökas 

- Att fler yrkesutbildningar, mer vuxenlärling och fler
kombinationsutbildningar anordnas.

- Att samverkan med företag stärks och att fler kontaktvägar skapas samt att
praktikplatser säkerställs.

Strukturer och resurser för att validera yrkeskunskaper och genomgångna 
utbildningar 

- Att ge i uppdrag till rektor och studie- och yrkesvägledare att ta reda på hur
det nu permanenta valideringscentrummet fungerar i Linköping, för
kommunerna i Östergötland och för Finspång.

- Att det finns bra information om validering på hemsidan och en länk till
valideringscentrum i Linköping.

- Att det finns ett långsiktigt mål i framtiden för att se till att fler elever blir
validerade.

- Att kostnader för validering tydliggörs.

”Vuxenråd” dvs en grupp på chefsnivå där flera centrala aktörer ingår 

- Att kompetensforum från arbetsmarknadsstrategin används och att det
tydliggörs vem som ansvarar för att det ska komma igång samt vilka roller
de inblandade ska ha, som Tillväxt Finspång och Finspångs kommunen.

Tillgång till speciallärare/pedagoger på vuxenutbildningen säkerställs 

- Att ta reda på hur behovet av speciallärare/pedagog ser ut och varför det
fortfarande inte säkerställts.

- Att följa upp vad SKR och Skolverket kommer fram till gällande
elevhälsostöd för elever i vuxenutbildning.

- Att undersöka möjligheter till samverkan om elevstöd mellan gymnasiet
och vuxenutbildningen, även eventuellt stöd av Centrala Barn och
Elevhälsa.

Vuxenutbildningen utvecklar verktyg för att analysera avhopp 

- Att vuxenutbildningen fortsätter att följa upp/registrera avhopp och hur
verktyg för att analysera avhopp utvecklas.

Vuxenutbildningen utvecklar informationen om och marknadsföringen av 
verksamhetens samtliga delar 

- Att fler marknadskanaler undersöks och utvecklas.
- Att hemsidan utvecklas med stöd av kommunikationsavdelningen.
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Uppsökande verksamhet startas för att finna elevgrupper som behöver extra 
uppmuntran och stöd för att söka de kurser som finns (utbildningar) 

- Att uppsökande verksamhet startas och stärks i samverkan med AME och
andra parter som t ex gymnasiet.

- Att vuxenutbildningen marknadsförs utifrån styrkor och utbud.

Workshop kring strategier 

Under lärandeberedningens möte 2022-10-06 hölls en workshop för framtagande 

av strategier till framtidens vuxenutbildning. Utgångspunkten var vilka strategier 

som anses som viktigast och motiveringar varför. För att förenkla i processen 

användes utvecklingsområden istället för strategier.  

Nedan presenteras en sammanfattning över utvecklingsområden. 

Fler utbildningsmöjligheter 

Olika kombinationsutbildningar utifrån efterfrågan arbetsmarknad 

- Språk, praktik och utbildning.

- Sälja mat på köksutbildning, vilket skapar motivation och att elever får öva

skarpt, likt andra kommuner där det inte uppfattas som konkurrens utan är

ett lärtillfälle.

- Orienteringskurser kan möjliggöra att elever gör välgrundade val.

Vidareutbildning till yrkesroll som t ex undersköterska 

- Kompetensutveckla personal. Fylla på behov t ex undersköterska.

- Befintlig personal kan redan nu gå via äldreomsorgs-lyftet. Dock kan fler

möjligheter skapas inom fler yrken.

Digital utbildning 

- Digitalisering och distansundervisning är viktigt för att vuxna ska kunna

studera.

Studie- och yrkesvägledning 
- Efterfrågan på arbetsmarknaden, hjälp att söka utbildning.
- Att eleven kan göra välgrundade val. Det saknas Syv för Sfi.

- Vetskap om behov.
- Att all personal arbetar med det vida uppdraget inom SYV.

Validering 
- Ökade möjligheter till validering (kartläggning, betyg, intyg och fortsatt

utbildning).
- Kommer att bli en skyldighet för kommuner 2023.
- Ekonomi? Statsbidrag, extra satsningar, Validering i Östergötland.
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Synliggöra all vuxenutbildning 
- För de som saknar utbildning, för arbetslösa och för vidareutbildning.
- I dagsläget är fokus mycket på Sfi och de närstudier som finns.

Vuxenutbildningen består av mycket mer t ex så fanns 57% av eleverna i
utbildning på gymnasienivå läsår 21/22.

- Uppsökande, rekrytering och synlig. Att kunna nå olika elevgrupper via fler
marknadsföringsinsatser.

Samverkan olika aktörer 

- Ökad samverkan olika aktörer såsom AF, AME, Tillväxt Finspång.

- För att fler av Finspångs kommuns befolkning ska bli anställningsbara.

- För att bli anställningsbar är grunden fortfarande en gymnasieutbildning.
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Strategier för vuxenutbildning 
Lärandeberedningens uppdrag har varit att revidera och aktualisera tidigare 

strategidokument för vuxenutbildning. Som grund till föreslagna strategier ligger 

vuxenutbildningens uppdrag och övergripande mål. 

Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och att stödja elever så de 

både kan arbeta och verka i samhället
21

.

Vuxenutbildningens övergripande mål innefattar kunskaper, utbildning – arbete och 

samhällsliv samt bedömning och betyg
22

.

Lärandeberedningen föreslår dessa strategiska målområden för vuxenutbildningen 

med följande inriktningar, ”att-satser”: 

Fler utbildningsmöjligheter 
- Att fler utbildningar erbjuds för olika elevgrupper såsom yrkesutbildningar

och kombinationsutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov och i
samverkan med övriga kommuner i Östergötland.

- Att orienteringskurser anordnas så elever kan prova på för att kunna göra
välgrundade val av utbildning.

- Att vuxenutbildningen ger tillfällen till lärande genom försäljning, där eleven

får möjlighet att träna språk, möta kunder, tidshållning och planering samt

ansvarstagande.

- Att vuxenutbildningen samverkar med aktörer i Finspångs kommun för att
kompetensutveckla befintlig personal eller för framtida behov av
rekryteringar samt för att säkerställa praktikplatser för elever i utbildning.

Studie- och yrkesvägledning 
- Att studie- och yrkesvägledningens stärks både gällande i den snäva

bemärkelsen (individuellt stöd) och den vida bemärkelsen (hela skolans
ansvar).

- Att studie- och yrkesvägledningen utgår ifrån arbetsmarknadens behov, så
att elever kan göra välgrundade studie- och yrkesval.

21
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-

amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen 

22
 https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-

amnesplaner-for-komvux-gymnasial/laroplan-lvux12-for-vuxenutbildningen 
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Validering 
- Att vuxenutbildningen förbereder sig till det tydligare uppdraget kring

kartläggning och validering; hur information ska ges, hur validering går till,
hur det ska erbjudas, hur det ska marknadsföras samt hur det ska
genomföras för elever som har behov av validering och hur finansiering
möjliggörs.

Synliggöra all vuxenutbildning 
- Att all vuxenutbildning synliggörs och att information förstärks på

kommunens hemsida samt att aktuella länkar finns till t ex. Vuxenstudera i
Östergötland, Validering i Östergötland.

- Att fler marknadsföringsinsatser görs i sociala medier och på mässor mm.

- Att uppsökande och rekryterande insatser sker mot fler grupper.

Samverkan olika aktörer 
- Att vuxenutbildningen samverkar med olika aktörer t ex

Arbetsförmedlingen, Försörjnings- och arbetsmarknadsenheten, Bergska
gymnasiet, Tillväxt Finspång m fl. för att fler personer kommer i utbildning
och blir anställningsbara.
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Joakim Joge 

2022-11-11  1 (2) 

Dnr KS.2022.0506 

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 

Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - information istället för 
kontrollavgifter 

Beskrivning i ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Roger Nilsson som upplevde att en 

parkeringsvakt verkade vilja ge en bilförare en kontrollavgift vid Lidl-

parkeringen och menar även att det skulle kunnat vara på annan plats än 

Lidlparkeringen.   

Förslagsställaren föreslår att Finspång och dess kommun skulle vara mer 

tillmötesgående och istället för att dela ut kontrollavgifter informera om var man 

kan vända sig för att exempelvis hämta en parkeringsskiva. Förslagsställaren tror 

att det kan sprida glädje och bidra till nöjdhet hos såväl kommuninvånare som 

besökare, vilket i sin tur kan få fler att vilja bo och stanna kvar i Finspång. 

Vid kontakt med förslagsställaren har inget ytterligare tillkommit till förslaget. 

Sektor Samhällsbyggnads upphandlade parkeringsentreprenör har i uppdrag att 

se till att parkeringsreglering på kommunens parkeringar och allmänna platser 

följs genom förebyggande övervakning samt ge allmänhet, besökare och 

hyresgäster en god service genom gott mottagande och riktig information.  

Innan anmärkning utdelas ska parkeringsvakter i första hand informera och 

hjälpa parkerande att göra rätt, detta finns med i överenskommelse mellan Sektor 

Samhällsbyggnad och parkeringsentreprenören. Vid förändringar i 

parkeringsregleringar har även entreprenören i sin arbetsbeskrivning att man 

”varningslappar” i två veckor. Vidare informerar kommunen om förändringar i 

parkeringsreglering via webbplats. 

Samhällsplaneringsenheten håller löpande möten med entreprenören som 

övervakar kommunens parkeringsplatser och allmänna ytor. Dessa möten ska ge 

förutsättning för att stämma av, justera och utveckla verksamheten efter 

synpunkter som inkommer samt tillgodose förvaltningens önskemål inom 

uppdraget. 

Den rikstäckande parkeringsskivan för parkering gäller på flera av 

parkeringsplatserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att 

hämta i kommunhusets eller kulturhusets reception, denna information finns på 

Finspång kommuns webbplats. 
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Joakim Joge 
2022-11-11  2 (2) 

Dnr KS.2022.0506 

Parkeringsentreprenörer kommer även att ha med sig parkeringsskivor och dela 

ut vid behov. 

Med ovanstående som bakgrund anses medborgarförslaget besvarat. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat

2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 45 Dnr: KS.2022.0506 

Svar på medborgarförslag - information istället för 
kontrollavgifter 

Beskrivning i ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Roger Nilsson som upplevde att en 

parkeringsvakt verkade vilja ge en bilförare en kontrollavgift vid Lidl-

parkeringen och menar även att det skulle kunnat vara på annan plats än 

Lidlparkeringen.   

Förslagsställaren föreslår att Finspång och dess kommun skulle vara mer 

tillmötesgående och istället för att dela ut kontrollavgifter informera om var man 

kan vända sig för att exempelvis hämta en parkeringsskiva. Förslagsställaren tror 

att det kan sprida glädje och bidra till nöjdhet hos såväl kommuninvånare som 

besökare, vilket i sin tur kan få fler att vilja bo och stanna kvar i Finspång. 

Vid kontakt med förslagsställaren har inget ytterligare tillkommit till förslaget. 

Sektor Samhällsbyggnads upphandlade parkeringsentreprenör har i uppdrag att 
se till att parkeringsreglering på kommunens parkeringar och allmänna platser 
följs genom förebyggande övervakning samt ge allmänhet, besökare och 
hyresgäster en god service genom gott mottagande och riktig information.  

Innan anmärkning utdelas ska parkeringsvakter i första hand informera och 
hjälpa parkerande att göra rätt, detta finns med i överenskommelse mellan 
Sektor Samhällsbyggnad och parkeringsentreprenören. Vid förändringar i 
parkeringsregleringar har även entreprenören i sin arbetsbeskrivning att man 
”varningslappar” i två veckor. Vidare informerar kommunen om förändringar i 
parkeringsreglering via webbplats. 

Samhällsplaneringsenheten håller löpande möten med entreprenören som 
övervakar kommunens parkeringsplatser och allmänna ytor. Dessa möten ska ge 
förutsättning för att stämma av, justera och utveckla verksamheten efter 
synpunkter som inkommer samt tillgodose förvaltningens önskemål inom 
uppdraget. 

Den rikstäckande parkeringsskivan för parkering gäller på flera av 
parkeringsplatserna i centrala Finspång. Parkeringsskivan är gratis och finns att 
hämta i kommunhusets eller kulturhusets reception, denna information finns på 
Finspång kommuns webbplats. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Parkeringsentreprenörer kommer även att ha med sig parkeringsskivor och dela 
ut vid behov. 

Med ovanstående som bakgrund anses medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

- - - - -
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E-Förslag MfDBOR6�0�1/\6 .1 . ( 1-S--Dltltf•ft f -f6ty:JiA6) 
För Finspångs goda ryktes skull, nu och in i framtiden! 

Status 

Röstning 

Röstning avslutasAntal röster 

2022-07-19 1 

Beslut 

tNL/\M((/(f iz /� ZOZL tvv;

Beskrivning 

Såg idag under sen eftermiddag en 
parkeringsvakt som verkade vilja ge en 
bilförare en kontrollavgift (i detta fallet var 
det vid Lidl-parkeringen i centrala Finspång, 
men hade ju kunnat varit på en annan plats 
med). Tänkte då på det hur det skulle vara 
om Finspång och dess kommun skulle vara 
mer tillmötesgående i framtiden och istället 
för att dela ut kontrollavgifter gjorde så att de 
lät denna "lapplisa" lämna en "flyers" med 
information om vart man kunde vända sig för 
att hämta en sådan där Parkerings-skiva 
istället. Det skulle kunna innebära att både 
kommuninvånare och besökare bl.a. i form av 
nu stundande semesterfirare till sommaren 
(gäller förstås andra besökare under 
kommande årstider med), skulle både bli 
nöjda kommuninvånare i Finspångs kommun 
samt alla andra besökare både från Sverige 
och resterande världens alla hörn högst 
troligen med skulle bli det. Alla skulle ju vinna 
på detta, både kommunen, invånarna och 
dess näringsidkare och alla besökare både nu 
och i framtiden med. När ryktet om detta 
sprider sig sedan kanske fler vill hänga med 
på "Finspångs-tåget". (Vem vet, om detta 
kanske skulle bli en sanning även kan få fler 
att vilja bo och stanna kvar här i Finspång 
med). 

Detta sprider mer glädje åt oss alla, och lär er 
att inte hänga upp er på småsaker! 

Med vänlig och varm hand! 
Roger Nilsson 

Bifogade filer 

https://minasidor. finspang .se/forslag/show/2856 
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2022-11-11  1 (2) 
Dnr KS.2022.0569 

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 

 

Kommunstyrelsen  

Svar på medborgarförslag - detaljplan för Östermalm och 
Tegelbacken 3 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit från Bengt Folkestad som har nedanstående 
förslag avseende detaljplan för Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3: 

1. Fortsätt med ”Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl”.
2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-

tal lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive
plats för besöksparkering.

3. Begrunda och utveckla översiktsplan F15 och hur den kan komma att
påverkas av SBB:s planer. Nuvarande yta för parkeringsplats där SBB
planerar hus, kan till exempel komma att behövas vid verkställande av
F15.

4. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.
5. Lägg ut Östermalm 2:22 för försäljning för byggande av enbostadshus

(enligt gällande detaljplan).

Vid kontakt med förslagsställaren har även lyfts att trafiken i området kommer 
öka och en negativ påverkan på det hållbara resandet i och med att den planerade 
bebyggelsen skär av den befintliga gångvägen för boende norr om planområdet 
till busshållplatsen Tegelbruket. 

Kommunstyrelsen har beviljat planbesked för Tegelbruket 3 och Östermalm 2:22 
samt gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Tegelbruket 3 och 
Östermalm 2:22, 2022-03-22 dnr KS 2021.0477. I samma beslut har 
kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna markanvisning av fastigheten 
Östermalm 2:22. Kommunstyrelsen har sedan tidigare även gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl, 
2021-03-03 dnr KS 2020.1292.  

Förvaltningen har inlett arbete utifrån ovanstående fattade beslut och inriktning 
och detaljplanearbete pågår. Utifrån att ovanstående förslag och synpunkter är 
sammankopplade med de pågående planprocesserna föreslås att 
medborgarförslaget avslås och att förslagsställaren hänvisas att lämna 
synpunkter under de former som möjliggörs under detaljplaneprocessens 
ordinarie gång.    
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Magnus Pirholt 

2022-11-11  2 (2)  
Dnr KS.2022.0569  
  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att medborgarförslaget avslås 
2. Att meddela förslagsställaren beslutet 
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 46 Dnr: KS.2022.0569 

Svar på medborgarförslag - detaljplan för Östermalm och 
Tegelbacken 3 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit från Bengt Folkestad som har nedanstående 

förslag avseende detaljplan för Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3: 

1. Fortsätt med ”Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl”.

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-

tal lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive

plats för besöksparkering.

3. Begrunda och utveckla översiktsplan F15 och hur den kan komma att

påverkas av SBB:s planer. Nuvarande yta för parkeringsplats där SBB

planerar hus, kan till exempel komma att behövas vid verkställande av

F15.

4. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.

5. Lägg ut Östermalm 2:22 för försäljning för byggande av enbostadshus

(enligt gällande detaljplan).

Vid kontakt med förslagsställaren har även lyfts att trafiken i området kommer 

öka och en negativ påverkan på det hållbara resandet i och med att den planerade 

bebyggelsen skär av den befintliga gångvägen för boende norr om planområdet 

till busshållplatsen Tegelbruket. 

Kommunstyrelsen har beviljat planbesked för Tegelbruket 3 och Östermalm 2:22 

samt gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Tegelbruket 3 och 

Östermalm 2:22, 2022-03-22 dnr KS 2021.0477. I samma beslut har 

kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna markanvisning av fastigheten 

Östermalm 2:22. Kommunstyrelsen har sedan tidigare även gett förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl, 

2021-03-03 dnr KS 2020.1292.  

Förvaltningen har inlett arbete utifrån ovanstående fattade beslut och inriktning 

och detaljplanearbete pågår. Utifrån att ovanstående förslag och synpunkter är 

sammankopplade med de pågående planprocesserna föreslås att 

medborgarförslaget avslås och att förslagsställaren hänvisas att lämna 

synpunkter under de former som möjliggörs under detaljplaneprocessens 

ordinarie gång.    

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 

att beakta medborgarförslaget i det fortsatta arbetet med detaljplanen för 

Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och yrkar 

avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Lars Svensson (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Torgny Maurers (SD) 

yrkande och Hugo Anderssons (C) yrkande att bifalla förvaltningens förslag, och 

ställer dem mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att medborgarförslaget avslås

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Reservation 

Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - -
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FINSPANGS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2022 -05- 0 9 

Onr. ________ _ 

Kristina Langfos 

Huvudregistrator 
Finspångs kommun, kansli- och utvecklingsavdelningen 
Bergslagsvägen 13-15 
612 80 FINSPÅNG 

Finspång 2022-05-05 

Medborgarförslag avseende detaljplan för Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3: 

1. Fortsätt med "Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl".

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-tal
lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive plats för
besöksparkering.

3. Begrunda och utveckla översiktsplan FlS och hur den kan komma att påverkas av
SBB:s planer. Nuvarande yta för parkeringsplats där SBB planerar hus, kan till
exempel komma att behövas vid verkställande av FlS.

4. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.

5. Lägg ut Östermalm 2:22 för försäljning för byggande av en bostadshus (enligt gällande
detaljplan).

d�,�1-h""I van 1ga a snmgar 
I , 
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2022-11-17  1 (2) 

Dnr KS.2022.0601 

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 

Kommunstyrelsen 

Svar på E-förslag - utveckling av området kring 
Tegelbackens demensboende 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit från Bengt Folkestad som har nedanstående förslag 

avseende detaljplan för Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3: 

1. Fortsätt med ”Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl”.

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-

tal lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive

plats för besöksparkering.

3. Begrunda och utveckla översiktsplan F15 och hur den kan komma att

påverkas av SBB:s planer. Nuvarande yta för parkeringsplats där SBB

planerar hus, kan till exempel komma att behövas vid verkställande av

F15.

4. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.

5. Lägg ut Östermalm 2:22 för försäljning för byggande av enbostadshus

(enligt gällande detaljplan).

Vid kontakt med förslagsställaren har även lyfts att trafiken i området kommer 

öka och en negativ påverkan på det hållbara resandet i och med att den planerade 

bebyggelsen skär av den befintliga gångvägen för boende norr om planområdet 

till busshållplatsen Tegelbruket. 

Kommunstyrelsen har beviljat planbesked för Tegelbruket 3 och Östermalm 2:22 

samt gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Tegelbruket 3 och 

Östermalm 2:22, 2022-03-22 dnr KS 2021.0477. I samma beslut har 

kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna markanvisning av fastigheten 

Östermalm 2:22. Kommunstyrelsen har sedan tidigare även gett förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl, 

2021-03-03 dnr KS 2020.1292.  

Förvaltningen har inlett arbete utifrån ovanstående fattade beslut och inriktning 

och detaljplanearbete pågår. Utifrån att ovanstående förslag och synpunkter är 

sammankopplade med de pågående planprocesserna föreslås att 

medborgarförslaget avslås och att förslagsställaren hänvisas att lämna 

synpunkter under de former som möjliggörs under detaljplaneprocessens 

ordinarie gång.    
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Magnus Pirholt 
2022-11-17  2 (2) 

Dnr KS.2022.0601 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att e-förslaget avslås

2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 47 Dnr: KS.2022.0601 

Svar på E-förslag - utveckling av området kring Tegelbackens 
demensboende 

Beskrivning av ärendet 

Ett e-förslag har inkommit från Bengt Folkestad som har nedanstående förslag 

avseende detaljplan för Östermalm 2:22 och Tegelbacken 3: 

1. Fortsätt med ”Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl”.

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-

tal lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil (och höjd), inklusive

plats för besöksparkering.

3. Begrunda och utveckla översiktsplan F15 och hur den kan komma att

påverkas av SBB:s planer. Nuvarande yta för parkeringsplats där SBB

planerar hus, kan till exempel komma att behövas vid verkställande av

F15.

4. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.

5. Lägg ut Östermalm 2:22 för försäljning för byggande av enbostadshus

(enligt gällande detaljplan).

Vid kontakt med förslagsställaren har även lyfts att trafiken i området kommer 

öka och en negativ påverkan på det hållbara resandet i och med att den planerade 

bebyggelsen skär av den befintliga gångvägen för boende norr om planområdet 

till busshållplatsen Tegelbruket. 

Kommunstyrelsen har beviljat planbesked för Tegelbruket 3 och Östermalm 2:22 

samt gett förvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Tegelbruket 3 och 

Östermalm 2:22, 2022-03-22 dnr KS 2021.0477. I samma beslut har 

kommunstyrelsen fattat beslut att godkänna markanvisning av fastigheten 

Östermalm 2:22. Kommunstyrelsen har sedan tidigare även gett förvaltningen i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna Östermalm 2:16-2:22 m fl, 

2021-03-03 dnr KS 2020.1292.  

Förvaltningen har inlett arbete utifrån ovanstående fattade beslut och inriktning 

och detaljplanearbete pågår. Utifrån att ovanstående förslag och synpunkter är 

sammankopplade med de pågående planprocesserna föreslås att 

medborgarförslaget avslås och att förslagsställaren hänvisas att lämna 

synpunkter under de former som möjliggörs under detaljplaneprocessens 

ordinarie gång.    

Yrkanden 

Torgny Maurer (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Protokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

att beakta e-förslaget i det fortsatta arbetet med detaljplanen för Östermalm 2:22 

och Tegelbacken 3. 

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och yrkar 

avslag till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Lars Svensson (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande. 

Mats Annerfeldt (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, Torgny Maurers (SD) 

yrkande och Hugo Anderssons (C) yrkande att bifalla förvaltningens förslag, och 

ställer dem mot varandra. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande 

att bifalla förvaltningens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att e-förslaget avslås

2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Reservation 

Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande. 

- - - - -
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Ärendenummer: #3067 | Inskickat av: Bengt Folkestad (signerad) | Datum: 2022-05-14 13:11

 Mobiltelefon

E-förslag

Ärendenummer: #3067 | Inskickat av: Bengt Folkestad (signerad) | Datum: 2022-05-14 13:11

1. E-förslag

Dina kontaktuppgifter
Personnummer 

För- och efternamn 
Bengt Folkestad

E-postadress

Notifieringar 
E-post

E-förslagsrubrik
Ge ditt e-förslag en kort rubrik.

Tegelbackens demensboende

Beskriv ditt e-förslag och motivera varför det ska genomföras
1. Fortsätt med Detaljplan för fastigheten Östermalm 2:11 m fl.

2. Reservera området norr om Tegelbacken demensboende, med idag ett 30-tal lägenheter, för framtida utbyggnad i samma stil 
(och höjd), inklusive plats för uterum och besöksparkering.

3. Neka SBB:s planer på stora hyreskomplex i området.
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Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

Namn
Adress
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer
Mobilnummer
Vårdnadshavare

 Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens 
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag 
som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid 
behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

För evigt - Ditt förslag och beslutet bevaras och arkiveras hos kommunen för all framtid.
Förslag som inte godkänts gallras direkt i Mina sidor efter att ärendet fått statusen "Avslutat".
Förslag som inte går vidare till politiken gallras i Mina sidor nio månader efter att ärendet fått statusen "Röstning 
avslutad".
Förslag som går vidare till politiken gallras i Mina sidor nio månader efter att ärendet fått statusen "Beslut".

 Övrigt om lagringstid
Ett förslag inskickat till kommunen kan därefter eftersökas i kommunens arkiv, enligt gällande regler kring utlämnande av 
allmän handling.

 Mottagare av personuppgifter
Ansvariga handläggare på kansli- och utvecklingsavdelningen.

 Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag. 
Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

 Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Bengt Folkestad
Person ID: 
Datum: 2022-05-14 13:11
Signerad checksumma: 1F51665BFDBED3B828EE87BB331EFCF8B038081E
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Lizzie Örn Sagrelius 

2022-11-14  1 (1) 

Dnr KS.2022.1167 

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 

Kommunstyrelsen 

Fördelningsprinciper och prioriteringsregler: idrottshallar 
och idrottsanläggningar  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att genomföra en översyn av fördelningen av 

kommunens lokaler/hallar/planer för idrott, samt att ta fram ett förslag på hur 

Finspångs kommun kan få en ökad jämlikhet i fördelningen av träningstider. I 

uppdraget nämns särskilt fördelningen mellan idrottsföreningar, kön och 

personer med funktionsnedsättning. Förslaget ska öka möjligheterna för alla barn 

och unga att delta i föreningslivet och ha en aktiv fritid.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya fördelningsprinciper och 

priortieringsregler för fördelning av tider i de kommunala idrottshallarna och 

idrottsanläggningarna. Förslaget har arbetats fram tillsammans med sakkunnig 

från RF-SISU. Samtliga registrerade föreningar i kommunens Föreningsservice 

har fått ett utkast av förslaget för granskning och möjlighet att inkomma med 

kommentarer. Väldigt få föreningar inkom med svar.  

I förslaget på nya fördelningsprinciper och priortieringsregler har föreningsledd 

barn- och ungdomsverksamhet samt paraidrott högst prioritet. På grund av det 

höga trycket på bokning av kommunens tre fullstora idrottshallar (Aluceum, 

Bergska, Högalidshallen) ska dock verksamhet för de yngsta barnen (5-10 år) 

förläggas i de mindre idrottshallarna om möjligt.  

En grupp som, med nuvarande prioriteringsregler, har haft svårt att få 

träningstider är föreningar med verksamhet för kommunens äldre medborgare 

(75+). I det nya förslaget ska därför den gruppen prioriteras i Högalidshallen 

under vardagar mellan kl 15:00-17:00. 

För att möjliggöra en mer jämlik fördelning av träningstider kommer 

föreningarna behöva inkomma med uppgifter om vilket lag/grupp (ålder, kön och 

antal deltagare) som ska nyttja de önskade tiderna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta nya fördelningsprinciper och prioriteringsregler för idrottshallar

och idrottsanläggningar

Bilaga: Fördelningsprinciper och prioriteringsregler för 

Idrottshallar/idrottsanläggningar i Finspångs kommun  
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 49 Dnr: KS.2022.1167 

Fördelningsprinciper och prioriteringsregler idrottshallar och 
idrottsanläggningar  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen har i uppdrag att genomföra en översyn av fördelningen av 

kommunens lokaler/hallar/planer för idrott, samt att ta fram ett förslag på hur 

Finspångs kommun kan få en ökad jämlikhet i fördelningen av träningstider. I 

uppdraget nämns särskilt fördelningen mellan idrottsföreningar, kön och 

personer med funktionsnedsättning. Förslaget ska öka möjligheterna för alla barn 

och unga att delta i föreningslivet och ha en aktiv fritid.  

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på nya fördelningsprinciper och 

priortieringsregler för fördelning av tider i de kommunala idrottshallarna och 

idrottsanläggningarna. Förslaget har arbetats fram tillsammans med sakkunnig 

från RF-SISU. Samtliga registrerade föreningar i kommunens Föreningsservice 

har fått ett utkast av förslaget för granskning och möjlighet att inkomma med 

kommentarer. Väldigt få föreningar inkom med svar.  

I förslaget på nya fördelningsprinciper och priortieringsregler har föreningsledd 

barn- och ungdomsverksamhet samt paraidrott högst prioritet. På grund av det 

höga trycket på bokning av kommunens tre fullstora idrottshallar (Aluceum, 

Bergska, Högalidshallen) ska dock verksamhet för de yngsta barnen (5-10 år) 

förläggas i de mindre idrottshallarna om möjligt.  

En grupp som, med nuvarande prioriteringsregler, har haft svårt att få 

träningstider är föreningar med verksamhet för kommunens äldre medborgare 

(75+). I det nya förslaget ska därför den gruppen prioriteras i Högalidshallen 

under vardagar mellan kl 15:00-17:00. 

För att möjliggöra en mer jämlik fördelning av träningstider kommer 

föreningarna behöva inkomma med uppgifter om vilket lag/grupp (ålder, kön och 

antal deltagare) som ska nyttja de önskade tiderna.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anta nya fördelningsprinciper och prioriteringsregler för idrottshallar

och idrottsanläggningar

- - - - -
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Fördelningsprinciper och 
prioriteringsregler för 
Idrottshallar/idrottsanläggningar i 
Finspångs kommun  

Fördelningsprinciperna för uthyrning av Finspångs kommuns idrottshallar och 

idrottsanläggningar tar avstamp i Agenda 2030 och tillväxtmålet Vision 30/35. 

Arbetet för en god hälsa för alla och för en hållbar social utveckling i Finspångs 

kommun avspeglar sig i fördelningsprinciperna och prioriteringsreglerna för 

kommunens idrottshallar och idrottsanläggningar.  

Finspångs kommun fördelar tiderna på de kommunala idrottsanläggningarna på 

Arena Grosvad samt idrottshallarna Aluceum, Pelarsalen Grosvad, Bergska, 

Högalidshallen och gymnastiksalarna på Hårstorps förskola, Nyhemsskolan, 

Svälthagsskolan och Viggestorpsskolan. För övriga idrottshallar ansvarar 

respektive rektor för uthyrning. Bokningsbar tid är vardagar mellan 16:00-22:00 och 

helger mellan 08:00 och 22:00. 

Finspångs kommun prioriterar barn och ungdomsverksamhet men ser ett växande 

behov av tillgång till fullstora idrottshallar för representationslag med högre krav 

från specialidrottsförbunden. Med anledning av detta ska verksamhet för yngre 

barn (5-10 år) i så stor utsträckning som möjligt förläggas i de mindre 

idrottshallarna (se vägledande princip nedan). 

Kommunens idrottshallar och idrottsanläggningar ska nyttjas i så hög grad som 

möjligt under tillgänglig bokningsbar tid. I första hand ska anläggningen nyttjas för 

avsett ändamål och i mån av utrymme och tid till annan verksamhet.  
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Vägledande principer för uthyrning av idrottshallar och 
idrottsanläggningar i Finspångs kommun: 

• Flickor och pojkar (män och kvinnor) ska ha samma förutsättningar för

tränings- och tävlingsverksamhet.

• Föreningar med särskild verksamhet för personer med

funktionsnedsättning som är i behov av en särskild typ av anläggning har

förtur till den anläggningen.

• Finspångs kommun har rätt att avboka tider för större evenemang eller

evenemang/verksamhet av stort samhälleligt intresse1. Berörd verksamhet

måste informeras om avbokad tid minst tre månader i förväg.

• Föreningsledd verksamhet med pågående seriespel/tävlingssäsong har

förtur.

• Säsongsbokningar har högst prioritet. Lång bokningsperiod prioriteras före

kort bokningsperiod.

• Föreningar/verksamhet med speciella krav på anläggningen/utrustning har

företräde.

• Föreningar/lag/grupper med få antal deltagare fördelas i första hand tider i

mindre idrottshallar om möjlighet finns.

• Verksamhet för yngre barn (5-10 år) ska, om möjlighet finns, förläggas i de

mindre idrottshallarna.

• Föreningar registrerade i Finspångs kommun har förtur framför föreningar

från andra kommuner.

1 Med samhälleligt intresse avses arrangemang som är av stort intresse för föreningslivet i Finspång 

eller är av stor vikt för arbetet med kommunens strategiska mål. 
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Prioriteringsregler 

Vid konkurrens om tider tillämpas följande prioriteringsregler: 

1. Föreningsledd barn- och ungdomsverksamhet (upp till 16 år) med

pågående seriespel/tävlingssäsong samt paraidrott har förtur under helger

och vardagar mellan kl 16:00-20:002

2. Föreningsledd verksamhet med pågående seriespel/tävlingssäsong

3. Föreningsledd barn- och ungdomsverksamhet med tävlingssäsong året

runt eller med seriespel/tävlingssäsong annan period än den innevarande

4. Övriga föreningar

5. Verksamhet som bedrivs av Finspångs kommun (exempelvis

fritidsgårdsverksamhet eller LSS-verksamhet)

6. Privatpersoner, företag och andra intressenter

Anläggnings- och hallspecifika prioriteringsregler 

• I Högalidshallen har föreningar med verksamhet riktad mot äldre (75+)

förtur på vardagar mellan kl 15:00-17:00.

• I Aluceum och på konstgräsplanen ska, om elitverksamhet bedrivs, denna

verksamhet prioriteras. Med elitverksamhet menas idrott i näst högsta och

högsta nationella serie.

• Under försäsong3 (augusti-oktober) fördelas tiderna i ishallen mellan de

föreningar som har behov av is för att utföra sin verksamhet enligt

ovanstående prioriteringsregler. Under högsäsong har föreningar med

seriespel/tävlingssäsong i ishall förtur.

• Allmänhetens åkning ska bokas in i på isytorna i så hög utsträckning som

möjligt under vardagar och helger. På onsdagar mellan kl14:00-15:45 är

isytorna alltid bokade för allmänhetens åkning.

2 Förturen gäller för två träningar per vecka för varje lag/träningsgrupp. För ytterligare träningstillfälle 

flyttas lag/träningsgrupp längst ned i prioriteringsordningen. 

3 Prioritering enligt försäsong förlängs vid behov när isytan utomhus inte är spelklar till 1 november. 
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Tillämpning 

• Varje förening ansöker om träningstider, cuparrangemang och tävlingar.

Ansökan skickas in till Finspångs kommun enligt Viktiga datum (se nedan).

För varje tid som söks ska det preciseras vilket lag/grupp (ålder, kön och

antal deltagare) som ska nyttja de önskade tiderna.

• Om bokade tider inte nyttjas fråntas kunden sin bokade tid efter en skriftlig

påminnelse.

• Sökande förening får inte ha skulder om inte överenskommen

avbetalningsplan finns.

• Föreningar har inte per automatik företräde till föregående års tider.

• Om föreningar önskar ändra eller byta tid med annan förening under

pågående säsong ska föreningarna själva komma överens om tidsbyte och

informera ansvarig för uthyrning på kommunen om förändringen.

• Vid uppstart av en ny förening eller om en förening utökar sin verksamhet

med flera lag/grupper ska föreningen säkerställa tillgång till tider i

kommunens idrottsanläggningar genom att kontakta ansvarig för uthyrning

på kommunen.

Matcher/tävlingar/arrangemang 

• För att undvika avbokningar av träningstider har ett antal tider i vissa större

idrottshallar friställts för seriespel och andra arrangemang. När match-

schemat är satt friställs obokade tider.

• Endast mästerskapstävlingar som är sanktionerade av respektive

specialidrottsförbund kan bryta träningstid om det inte finns någon ledig tid

för arrangemanget.

• Övriga tävlingar/matcher får läggas in då ledig tid finns eller på

arrangerande förenings träningstid.

• Arrangemang av typen skolturneringar, internserier, cuper, turneringar,

tävlingar (utanför föreningsidrotten), kommersiella arrangemang och dylikt

bör förläggas till lågsäsong.

• För arrangemang som inte är idrottsarrangemang sker bedömningen från

fall till fall.
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Viktiga datum 

Aktivitet Datum 

Ansökan om tider för individuella idrotters tävlingar, 

arrangemang som SM, DM, cuper och andra större 

tävlingar/arrangemang ska inkomma senast  

15 mars 

Ansökan om träningstider ska inkomma senast 15 april 

Besked om tilldelade tider ska meddelas senast 15 maj 

Säsongsbokningar gäller för perioden v.36 - v.18 

För ishallen och konstgräsplanen sker schemaläggning efter dialog med aktuella 

föreningar men enligt samma fördelningsprinciper och prioriteringsregler.  

Se Finspångs kommuns hemsida för mer information om ansökningsprocessen. 
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Johan Malmberg 

2022-12-02  1 (2) 

Dnr KS.2022.1253 

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 

Kommunstyrelsen 

Förändrat uppdrag till FFIA för uppföljning av 
solelsprogram 

Beskrivning av ärendet 

FFIA:s styrelse har fattat beslut (bifogas) om att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att förändra FFIA:s uppdrag, till följd av att 

kommunfullmäktige antog ett solelsprogram för Finspång kommun den 16 

februari 2022 (Dnr: KS.2021.0593).  

Som andra att-sats i antagandet beslutas att ”Att ge Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag 

att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” 

FFIA:s styrelse vill att kommunstyrelsen reviderar sitt uppdrag till FFIA vad 

gäller den plan som ska tas fram för att målen i programmet ska uppnås. FFIA:s 

eget fastighetsbestånd ska avvecklas enligt beslut i kommunfullmäktige och en 

stor del av administration ska därmed minimeras.  

FFIA:s koncernsamordnande roll ska dock kvarstå varför det vore mer naturligt 

att planen för genomförande finns i den kommunala förvaltningen och att FFIA 

tar rollen att samordna och årligt rapportera om hur koncernens bolag jobbar 

enligt planen.  

Vid koncernledande möte mellan VD:ar på kommunens bolag diskuterades 

uppdraget och Vallonbygden avrapporterade som bolag hur man jobbat enligt 

planen i sin nyproduktion: 

”Vallonbygden AB styrelse tog beslut våren 2021 att när bolaget skulle bygga 24 

st nya lägenheter i Lotorp, så skall man upphandla med att nybyggnationen är 

självförsörjande på el (teoretiskt) med hjälp av solceller på flerbostadshusen. 

Nybyggnation (solcellerna) skall vara i drift sommaren 2023” 

Ingen av de andra dotterbolagen inom koncernen hade något att rapportera och 

detta tjänsteutlåtande skulle därför kunna ses som ett exempel på ett framtida 

arbetssätt och därmed en rapportering för 2022. Detta kan med fördel jobbas in i 

FFIA:s årshjul för rapportering till styrelsen och vidare till kommunstyrelsen.  
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Dnr KS.2022.1253 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att följa FFIA:s styrelses förslag och genom detta revidera beslutet i den

andra att-satsen i KS.2021.0593 ”Solelsprogram för Finspång kommun”

till att lyda ”Att ge sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag

att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” och

att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) uppdraget att

årligen rapportera hur koncernens bolag arbetar för att uppnå målen i

programmet
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 50 Dnr: KS.2022.1253 

Förändrat uppdrag till FFIA för uppföljning av solelsprogram 

Beskrivning av ärendet 

FFIA:s styrelse har fattat beslut (bifogas) om att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att förändra FFIA:s uppdrag, till följd av att 

kommunfullmäktige antog ett solelsprogram för Finspång kommun den 16 

februari 2022 (Dnr: KS.2021.0593).  

Som andra att-sats i antagandet beslutas att ”Att ge Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag 

att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” 

FFIA:s styrelse vill att kommunstyrelsen reviderar sitt uppdrag till FFIA vad 

gäller den plan som ska tas fram för att målen i programmet ska uppnås. FFIA:s 

eget fastighetsbestånd ska avvecklas enligt beslut i kommunfullmäktige och en 

stor del av administration ska därmed minimeras.  

FFIA:s koncernsamordnande roll ska dock kvarstå varför det vore mer naturligt 

att planen för genomförande finns i den kommunala förvaltningen och att FFIA 

tar rollen att samordna och årligt rapportera om hur koncernens bolag jobbar 

enligt planen.  

Vid koncernledande möte mellan VD:ar på kommunens bolag diskuterades 

uppdraget och Vallonbygden avrapporterade som bolag hur man jobbat enligt 

planen i sin nyproduktion: 

”Vallonbygden AB styrelse tog beslut våren 2021 att när bolaget skulle bygga 24 

st nya lägenheter i Lotorp, så skall man upphandla med att nybyggnationen är 

självförsörjande på el (teoretiskt) med hjälp av solceller på flerbostadshusen. 

Nybyggnation (solcellerna) skall vara i drift sommaren 2023” 

Ingen av de andra dotterbolagen inom koncernen hade något att rapportera och 

detta tjänsteutlåtande skulle därför kunna ses som ett exempel på ett framtida 

arbetssätt och därmed en rapportering för 2022. Detta kan med fördel jobbas in i 

FFIA:s årshjul för rapportering till styrelsen och vidare till kommunstyrelsen.  
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Kommunstyrelsen Protokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att följa FFIA:s styrelses förslag och genom detta revidera beslutet i den

andra att-satsen i KS.2021.0593 ”Solelsprogram för Finspång kommun”

till att lyda ”Att ge sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag

att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” och

att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) uppdraget att

årligen rapportera hur koncernens bolag arbetar för att uppnå målen i

programmet

- - - - -
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Finspångs förvaltnings- och 

industrihus AB 

Protokoll 12 (12) 

Sammanträdesdatum: 

2022-11-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2022-§ 57 Dnr: FFIA.2022.0037 

Redovisning av uppdraget för måluppfyllelse inom Sol-
elsprogram 

Kommunfullmäktige antog ett Solelsprogram för Finspång kommun den 16 

februari 2022 (Dnr: KS.2021,0593)  

Som andra att-sats i antagandet beslutas att ”Att ge Finspångs Förvaltnings- och 

Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag 

att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” 

Vid senaste koncernledande möte mellan VD:ar på kommunens bolag 

diskuterades uppdraget och Vallonbygden avrapporterade som bolag hur man 

jobbat enligt planen i sin nyproduktion: 

”Vallonbygden AB styrelse tog beslut våren 2021 att när bolaget skulle bygga 24 

st nya lägenheter i Lotorp, så skall man upphandla med att nybyggnationen är 

självförsörjande på el (teoretiskt) med hjälp av solceller på flerbostadshusen. 

Nybyggnation (solcellerna) skall vara i drift sommaren 2023” 

VD för FFIA skulle vilja att kommunstyrelsen reviderar sitt uppdrag till FFIA 

vad gäller den plan som ska tas fram för att målen i programmet ska uppnås. 

FFIA:s eget fastighetsbestånd ska avvecklas enligt beslut i kommunfullmäktige 

och FFIA:s koncernsamordnande roll ska kvarstå varför det vore mer naturligt att 

planen för genomförande finns i den kommunala förvaltningen och att FFIA tar 

rollen att samordna och årligt rapportera om hur koncernens bolag jobbar enligt 

planen. 

Detta tjänsteutlåtande skulle kunna ses som rapportering för 2022 och framtida 

rapportering skulle kunna jobbas in i FFIA:s årshjul för rapportering till styrelsen 

och vidare till kommunstyrelsen.  

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut 
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

1. Att revidera beslutet i den andra att-satsen i KS.2021.0593

”Solelsprogram för Finspång kommun” den 16 februari 2022 till att

lyda ” Att ge sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag att ta

fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till

kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet” och

att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) uppdraget att

årligen rapportera hur koncernens bolag arbetar för att uppnå målen i

programmet.
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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 

Kommunstyrelsen 

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt 
LSS och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 3 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

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

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

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

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

gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från 

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

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

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

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

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

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

Kvartal 3 2022 

Det är totalt 16 beslut under kvartal 3 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

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

Antalet ej verkställda beslut är 2 stycken färre än under föregående kvartal. 

Sedan ett år tillbaka har antalet ej verkställda beslut minskat stegvis från 39 

stycken till nuvarande 16. 

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

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

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

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

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

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

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

Orsaken till ej verkställda beslut gällande bostad är lokalbrist. Två nybyggda 

gruppbostäder kommer att vara redo för inflytt under början av året. En mindre 

81



Marie Lundström 
2023-01-19  2 (2) 

Dnr KS.2022.0225 

omstrukturering av befintliga boenden planeras för att lösa den nuvarande bristen 

på servicebostäder.  

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

beslut ska kunna verkställas så snart som möjligt.  

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på 

verkställighet, under kvartal 3 2022 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1750 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 996 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 647 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 367 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 346 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 221 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 996 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 498 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 476 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 430 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 1105 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 717 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 189 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 725 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 232 

Kontaktperson LSS Avbrott 246 

Förslag till beslut 

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

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

sektor social omsorg kvartal 3 2022.
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Kommunstyrelsen Protokoll 58 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 54 Dnr: KS.2022.0225 

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS 
och SoL, sektor social omsorg 2022, kvartal 3 

Beskrivning av ärendet 

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

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

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

verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.  

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av 

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

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

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

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

gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från 

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

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

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

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

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

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

Kvartal 3 2022 

Det är totalt 16 beslut under kvartal 3 2022, där det gynnande beslutet eller ett 

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

Antalet ej verkställda beslut är 2 stycken färre än under föregående kvartal. 

Sedan ett år tillbaka har antalet ej verkställda beslut minskat stegvis från 39 

stycken till nuvarande 16. 

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

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

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

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

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

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

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

Orsaken till ej verkställda beslut gällande bostad är lokalbrist. Två nybyggda 

gruppbostäder kommer att vara redo för inflytt under början av året. En mindre 

omstrukturering av befintliga boenden planeras för att lösa den nuvarande bristen 

på servicebostäder.  

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

beslut ska kunna verkställas så snart som möjligt.  
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Kommunstyrelsen Protokoll 59 (62) 

Sammanträdesdatum: 

2023-02-08 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på 

verkställighet, under kvartal 3 2022 

Insatskategori/beslut Nuläge 
Antal dagar sedan 

beslut/avbrott 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 1750 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 996 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 647 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 367 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 346 

Bostad för vuxna LSS - servicebostad Ej verkställt 221 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 996 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 498 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 476 

Bostad för vuxna LSS - gruppbostad Ej verkställt 430 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 1105 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 717 

Korttidsvistelse LSS Avbrott 189 

Daglig verksamhet LSS Ej verkställt 725 

Korttidsvistelse LSS Ej verkställt 232 

Kontaktperson LSS Avbrott 246 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

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

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

sektor social omsorg kvartal 3 2022.

- - - - -
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Dnr KS.2023.0035 

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 

Kommunstyrelsen 

Ortnamn Melbysund 

Beskrivning av ärendet 

För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten 

till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). 

Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, 

terrasshus samt en förskola. 

Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och Kommunstyrelsen (2021-

12-08) har tidigare fattat beslut om de nya vägnamnen Melbysundsvägen,

Melbyvägen och Romareportsvägen. Nu har exploatören inkommit med en

ansökan om ett ortsnamn.

Förslag till ortnamn är Melbysund. 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa ortsnamnet Melbysund
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Kommunstyrelsen Protokoll 6 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 79 Dnr: KS.2023.0035 

Ortnamn Melbysund 

Beskrivning av ärendet 

För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten 

till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). 

Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, 

terrasshus samt en förskola. 

Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och Kommunstyrelsen (2021-

12-08) har tidigare fattat beslut om de nya vägnamnen Melbysundsvägen,

Melbyvägen och Romareportsvägen. Nu har exploatören inkommit med en

ansökan om ett ortsnamn.

Förslag till ortnamn är Melbysund. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa ortsnamnet Melbysund

- - - - -
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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 

Kommunstyrelsen 

Framtiden för Finet 

Finet AB (Finet) styrelse har vid ett extra styrelsemöte beslutat att översända två 
skrivelser till moderbolaget Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA). 
Skrivelserna och mötesprotokoll bifogas. 

Sammanfattningsvis och övergripande så handlar skrivelserna om bolagets 
ekonomiska situation samt Finets framtida inriktning och organisation och hur detta 
harmonierar med Finspångs kommuns mål för bredbandsutbyggnad. Bland annat så 
föreslås ett ägartillskott på 40 miljoner kronor samt att utreda en möjligt om 
framtida affärsmässigt regionalt samarbete.  

Finets styrelse utvecklar med skrivelserna tankarna kring Finets framtid men enligt 
FFIA:s styrelse så är detta ytterst frågor som behöver hanteras av ägaren vilket är 
Finspångs kommuns fullmäktige. Bifogat i ärendet finns protokoll från FFIA.s 
styrelsemöte 2022-12-13.  

Utifrån skrivelserna så finns det flera perspektiv som behöver belysas och beredas 
vidare. Ekonomisk situation och framtida organisering, och konsekvenserna av 
olika vägval kring detta, är de mest självklara. Men olika inriktningar kommer att 
generera följdfrågor som behöver belysas. Detta för att kunna ge fullmäktige en så 
grundläggande beredning som möjligt för ett framtida beslut om Finets framtid och 
hur utbyggnaden av bredbandsstrukturen i Finspångs kommun ska hanteras vid 
olika vägval.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en framtida
inriktning och organisation för Finet AB

2. Att i avvaktan på utredningen inte bevilja en utökning av låneramen eller ett
ägartillskott till Finet AB

3. Att utredningen med förslag på en framtida inriktning och organisation för
Finet AB ska beredas senast till kommunfullmäktiges möte i juni 2023.
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Kommunstyrelsen Protokoll 70 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2023-01-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 15 Dnr: KS.2022.1290 

Framtiden för Finet 

Beskrivning av ärendet 

Finet AB (Finet) styrelse har vid ett extra styrelsemöte beslutat att översända två 

skrivelser till moderbolaget Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA). 

Skrivelserna och mötesprotokoll finns i ärendet, diarienummer KS.2022.1290. 

Sammanfattningsvis och övergripande så handlar skrivelserna om bolagets 

ekonomiska situation samt Finets framtida inriktning och organisation och hur 

detta harmonierar med Finspångs kommuns mål för bredbandsutbyggnad. Bland 

annat så föreslås ett ägartillskott på 40 miljoner kronor samt att utreda en möjligt 

om framtida affärsmässigt regionalt samarbete.  

Finets styrelse utvecklar med skrivelserna tankarna kring Finets framtid, men 

enligt FFIA:s styrelse så är detta ytterst frågor som behöver hanteras av ägaren 

vilket är Finspångs kommuns fullmäktige. I ärendet finns protokoll från FFIA.s 

styrelsemöte 2022-12-13.  

Utifrån skrivelserna så finns det flera perspektiv som behöver belysas och 

beredas vidare. Ekonomisk situation och framtida organisering, och 

konsekvenserna av olika vägval kring detta, är de mest självklara. Men olika 

inriktningar kommer att generera följdfrågor som behöver belysas. Detta för att 

kunna ge fullmäktige en så grundläggande beredning som möjligt för ett framtida 

beslut om Finets framtid och hur utbyggnaden av bredbandsstrukturen i 

Finspångs kommun ska hanteras vid olika vägval.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en framtida

inriktning och organisation för Finet AB

2. Att i avvaktan på utredningen inte bevilja en utökning av låneramen eller

ett ägartillskott till Finet AB

3. Att utredningen med förslag på en framtida inriktning och organisation

för Finet AB ska beredas senast till kommunfullmäktiges möte i juni

2023.

Yrkanden 

Mats Annerfeldt (S) yrkar att återremittera att-sats 2; frågan om utökning av 

låneramen eller ett ägartillskott till Finet AB, så att det i beslutsunderlaget 

redovisas behov av utökad finansiering och konsekvens av att inte genomföra 

projektet per delprojekt. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 71 (70) 

Sammanträdesdatum: 

2023-01-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Mikael Wallin (L), Inge Jacobsson (M) och Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till 

Mats Annerfeldts (S) yrkande om att återremittera att-sats 2. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först återremissyrkandet på att-sats 2 på bifall eller avslag 

och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Därefter ställer ordföranden resterande att-satser på bifall eller avslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller dessa. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en framtida

inriktning och organisation för Finet AB

2. Att återremittera frågan om utökning av låneramen eller ett ägartillskott

till Finet AB, så att det i beslutsunderlaget redovisas behov av utökad

finansiering och konsekvens av att inte genomföra projektet per

delprojekt.

3. Att utredningen med förslag på en framtida inriktning och organisation

för Finet AB ska beredas senast till kommunfullmäktiges möte i juni

2023.

Deltar ej i beslutet 

Per-Olov Strandberg (M) deltar ej i handläggning och beslut av ärendet på grund 

av jäv. 

------ 
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Finspångs förvaltnings- och 
industrihus AB 

Protokoll 16 (16) 
Sammanträdesdatum: 
2022-12-13 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2022-§ 69 Dnr: FFIA.2022.0039 

Framtiden för Finet 
Finets styrelse har vid ett extra styrelsemöte beslutat att översända två skrivelser 
till FFIA som moderbolag. Skrivelserna och mötesprotokoll bifogas tillsammans 
med en kassaflödesanalys av bolaget som Finet tagit fram. 
Sammanfattningsvis och övergripande så handlar skrivelserna om Finets 
ekonomiska situation samt Finets framtida inriktning och organisation och hur 
de harmonierar med Finspångs kommuns mål för bredbandsutbyggnad. Bland 
annat så föreslås ett ägartillskott på 40 miljoner kronor samt att utreda en möjligt 
om framtida affärsmässigt regionalt samarbete. 
Finets styrelse utvecklar med skrivelserna tankarna kring Finets framtid men 
ytterst är detta frågor som behöver hanteras av ägaren vilket är Finspångs 
kommuns fullmäktige. 
Utifrån skrivelserna så finns det flera perspektiv som behöver belysas och 
beredas vidare. Ekonomisk situation och framtida organisering, och 
konsekvenserna av olika vägval kring detta, är de mest självklara men olika 
inriktningar kommer att generera följdfrågor som behöver belysas. Detta för att 
ge fullmäktige en så grundläggande beredning som möjligt för ett framtida 
beslut om Finets framtid och hur utbyggnaden av bredbandsstrukturen i 
Finspångs kommun ska hanteras vid olika vägval. 

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut 

FFIA föreslår kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige: 

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och föreslå en framtida
inriktning och organisation för Finet AB.

2. Att i avvaktan på utredningen inte bevilja en utökning av låneramen eller
ett ägartillskott till Finet AB

3. Att utredningen med förslag på en framtida inriktning och organisation
för Finet AB ska beredas senast till kommunfullmäktiges möte i juni
2023.
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finet.se SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
Styrelsen 

Plats och tid 

Närvarande ordinarie 

Ledamöter 

Suppleanter 

Övriga närvarande 

Frånvarande 

Underskrifter 

Organ 

Sammanträdesdatum 

2022-11-17 
1/2 

Finet AB, 22-11-17, kl. 18.00 - 19.00 

Sune Horkeby (ordförande) 
Christer Forsshell 
Ann-Britt Wrenner Karlsson (Vice Ordförande) 
Stefan Ackeryd 

Britt-Marie Hamnevik Söderberg 

Sven-Åke Andersson (VD Finet) 
Ingela Wickström (EkonomichefFinet) 
Solveig Andersson (Lekmannarevisor) 

Per Thyselius (Suppleant) 
Riitta Leiviskä - Widlund (Suppleant) 
Örjan Andersson (Lekmannarevisor) 
Kent Sepic (Ledamot) 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag/utskick 

Finspångs Stadsnät Finet AB 

Finets sammanträdesrum, Vallonvägen 15 Finspång 
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finet.se 
Styrelsen 

§ 52/22 Val av justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-17 
2/2 

Till att jämte ordförandenjustera dagens protokoll utsågs Ann-Britt Wrenner Karlsson 

§ 53/22 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen med punkten "skrivelser" 

§ 54/22 Skrivelser

VD presenterade de två förslagen till skrivelser som arbetats fram gällande dels ekonomiskt 
tillskott samt dels strategi avseende Finets framtid. Till grund för skrivelsen om ekonomiskt 
tillskott ligger operativ kassaflödesanalys för 2023 - 2027 som gjorts i samarbete med PWC 
revisions byrå. 

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom skrivelserna och gå vidare till moderbolaget FFIA 
med dessa. 

§ 55/22 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade sammanträdet. 

Nästa möte: 8/12 16.00 hos Finet med efterföljande julbord på Slottsmässen 8/12 kl 18.00. 
Anmälan senast 1/12. 
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finet.se 
Framtiden för Finet 

Detta är ett strategiskt förslag som arbetats fram av Finet Ledningsgrupp och Styrelse 

Vi ser idag över hela Sverige hur fler och fler stadsnät sluter sig samman för att kunna utveckla 

och följa med i den otroligt snabba digitala utvecklingen i samhället. 

Detta ger mindre kommuner en möjlighet att få avkastning på sina stora investeringar i befintlig 

fiberinfrastruktur. Dessutom ger det en möjlighet att vara en del av större nationella affärer och 

överenskommelser som man idag går miste om. 

För att minska kostnader för små kommuner blir det generellt sett extra svårt och därför kommer 

interkommunala samarbeten, framför allt i arbetet med digitalisering, att vara viktigt. Det 

inbegriper i hög grad stadsnäten, som också måste börja samverka i betydligt större utsträckning. 

När de lyckas med det skapas det en stor potential i att kunna hjälpa till med kommunernas 

digitaliseringsarbete. Mikael Ek Vd, Svenska Stadsnätsföreningen 

Under flera år har det förts diskussioner mellan Finet och Utsikt Bredband i Linköping i olika 

forum kring möjliga samarbetsformer. Och det har även tecknats gemensamma långsiktiga 

affärsavtal som har stor betydelse för Finets ekonomiska resultat. 

Utsikt Bredband AB är ett av Linköpings Kommunala bolag som idag är KO 

[Kommunikationsoperatör) i många kommuner i Regionen {Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm, 

Ydre samt delar av Motala). Det är ett naturligt steg att Finspång kommun som geografiskt område 

och delar av Finets verksamhet blir en del av den redan utvecklade driftorganisationen. Utsikt 

Bredband är även KO i Katrineholms kommun vilket skulle göra det lättare att vara en del i ett 

större åtagande då vår fiberinfrastruktur kommer att sträcka sig genom hela Regionen, från 

Sörmland till Småland. 

Finspångs Stadsnat Finet AB Adress 

Kommunikation for Vallongvagen 15 

fr�mrirlf'n fil7 :"10 � Finso�no 

Kontakt Information 

vaxel 0122-246 so Orgnr 5562S7-7251 

F-oost finf't@finf't Sf' 
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�, 

l'"\ 
!VIMMERBY I

\l

I kommunerna som är markerade med orange text är Utsikt Bredband KO {Kommunikationsoperatör) 

Då säkerhetskraven ökar på IT-infrastrukturen så blir det allt svårare för ett litet stadsnät att 

uppfylla PTS (Post och Telestyrelsen) och MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) lagkrav. 

Det ställer också krav på att organisationen består av rätt kompetenser och roller. Utsikt 

Bredband har denna organisation på plats, och uppfyller därmed redan de nya lagkraven. 

En annan tungt vägande faktor är det nu mycket oroliga säkerhetsläget i närområdet, men även 

världen i stort. Attacker mot kommuner, regioner och företag har ökat lavinartat. Och då inte 

bara via kod eller programvara, utan även genom fysiska sabotage. För att vi då på ett 

funktionellt och kostnadseffektivt sätt ska kunna skydda vår värdefulla IT-infrastruktur, så 

krävs ett starkt och utvecklat samarbete mellan regionens olika kommuner. 

Ett samgående med Utsikt Bredband när det gäller affärsdelen på fiberinfrastrukturen blir då 

den bästa framtiden för Finet. 
Finspångs Stadsnat Finet AB Adress 

Kommunikation for Vallongvagen 15 

fr;amrirlen nl7 :,o - Finsn�no 

Kontakt Information 

Vaxel 0122-246 80 Orgnr 556257-7261 

F-nnsr finet@finet se 
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Detta kräver givetvis ytterligare diskussion med Utsikt Bredband kring avtal och 

organisation. 

Att dela upp Finet så att den Affärdrivande verksamheten på fiberinfrastrukturen blir en del av 

Utsikt Bredband men den fysiska infrastrukturen och den fortsatta utbyggnaden av 

infrastrukturen behålls av kommunen genom Finet. 

För att kommunen ska få en fortsatt bra rådighet över sin fiberinfrastruktur krävs en större 

samverkan och styrning med kommunens IT-avdelningen. Detta skulle ge både ekonomiska och 

utvecklingsmässiga möjligheter rörande den fortsatta digitaliseringen av kommunkoncernens 

verksamheter, samt Finspång som kommun. Detta skulle även ytterligare stärka kommunens 

cybersäkerhetsarbete, och skydd av vår totala IT-infrastruktur. 

Styrelsen anser att när IT-infrastrukturen på landsbygden är färdigbyggd (2026/2027) att ett 

utökat affärsmässigt samgående mellan Finet och Utsikt Bredband samt större samarbete med 

kommunens IT-avdelning är det bästa för Finets framtid. 

Redan 2017-06-09 gjorde SKL numera SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ett ställningstagande 

kring fiberinfrastrukturen. 

SKL menar att kommunerna spelar en viktig roll genom att äga och tillhandahålla fibernät på 

öppna och lika villkor. Kommunerna har bidragit till att Sverige har ett unikt utbyggt bredband 

som lagt grunden till den stora konkurrensen. Detta engagemang bör uppmuntras och bättre 

stödjas av staten 

Styrelsen anser det helt nödvändigt att Finspångs Kommun behåller sin fiberinfrastruktur 

genom Finet. Det ger kommunen kraft i, och påverkan över de beslut som behöver fattas för 

utvecklingen av det fiberbaserade stadsnätet. 

Styrelsen anser också att bolaget bör behålla sin nuvarande organisatoriska form som ett eget 

kommunalt bolag, dock med reducerad personalstyrka. Detta ger kommunen möjlighet att 

fortsätta bygga fiberinfrastruktur i det geografiska området, och möjliggöra den digitala 

utvecklingen i kommunen enligt tidigare statliga och kommunala beslut. Samt med kraft bidra 

till den framtida vision "Tillväxtmål 30/35" som Kommunfullmäktige tog fram i maj 2017. 

Finspangs Stadsnat Finet AB Adress 

Kommunikation for Vallongvagen 1S 

framtirlpn fil7 :"10 - Finso;\no 

Kontakt Information 

Vaxel 0722-246 80 Orgnr 555257-7257 

F-oost finPt/OlfinPt se 
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Förslag till Beslut: 

Att Finet AB ges uppdraget att starta en utredning och kartläggning för att undersöka 

möjligheterna till ett framtida affärsmässigt regionalt samarbete. 

Sven-Åke Andersson, VD Sune Horkeby, Ordförande 

Finspångs Stadsnat Finet AB Adress Kontakt Information 

Kommunikation for Vallongvagen 15 Växel 0722-246 80 Orgnr. 556257-7261 

fr;imtiden fil7 30 - Finsoåno F-oost finetmlfinet se 
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Utökat ägartillskott 

År 2017 tog Kommunfullmäktige strategiskt beslut kring fiberutbyggnaden i Finspångs 

kommun. (2017-§ 131 Dnr: 2017.0276) Beslutet omfattade åren 2017-2020 och baserades på 

en beräkning utifrån att företaget IP-Only skulle bygga ut stora delar av Finspångs 
kommuns landsbygd. De blev beviljade statligt bidrag men fick ej för 

stamfiberförbindelser som Finet och Finspångs kommun fick ansvar för. 

IP-Only drog sig senare ur sitt åtagande i Finspångs kommun och i stället etablerades ett 

samarbete med Maintrac AB som bildade ett bolag (Finspångs Fiber AB) för att hjälpa 

Finet med den fortsatta utbyggnaden av landsbygden. Uppgörelsen i samarbetsavtalet 

innebär att när de norra delarna är utbyggda av Finspångs Fiber så ska Finet köpa 

bolaget. Finet är idag KO ( Kommunikationsoperatör = Att tekniskt ansvara för att tjänsterna på

fibernätet fungerar ute hos kunden) också för Finspång Fiber AB. 

Stamfiberutbyggnaden var enligt tidigare beslut ett delat ansvar mellan Finet och 

Finspångs kommun. Nu bygger Finet färdigt hela stamnätet med hjälp av lån från 

Kommuninvest som Finet tagit ut via kommunens internbank efter beslutade lånelöften 
av kommunstyrelsen. 

Finet har även beviljats bidrag till olika områden på landsbygden men då dessa ej ger 

full täckning för alla abonnenter behöver Finet ta allt större lån via internbanken för att 
ansluta samtliga hushåll vilket gör att Finet nu får en alltmer svagare finansiell ställning. 

Då Finets ekonomiska ställning successivt har försvagats blir det svårt för bolaget att 
leva upp till ägardirektivets formulering under punkten 4. Ekonomi "Bolaget skall 
eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet for att skapa ett ekonomiskt utrymme som 
möjliggör ett långsiktigt agerande." 

De avskrivningar som görs i nuläget och som enligt kassaflödesprognosen fram till 2027 
kommer att göras ger ingen avkastning på kapitalet. Finet kommer inte att uppnå positivt 
kassaflöde under något av prognosåren fram till 2027. 

Finspångs Stadsnat Finet AB Adress 

Kommunikation for Vallongvagen 15 

fr;amticJen fil7 �O � Finso;\no 

Kontakt Information 

Vaxel 0122-246 80 Orgnr 556257-7261 

F-oost finet(cj)finet se 
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Utbyggnaden av bredband i Sverige är i huvudsak marknadsdriven. Den offentliga 

rollen är att stimulera utbyggnad i områden där marknaden inte anser det vara lönsamt 

att investera. Regionens Bredbandsstrategiför Östergötland 2018-2025 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut ska "Anslutningsavgiften för den enskilde ska vara 

densamma i hela kommunen." Nu när Finet närmar sig de svåraste delarna av 

landsbygden blir det omöjligt ekonomiskt att gräva fiber till dessa. Styrelsen anser att 

ett nytt strategiskt beslut måste fattas kring de sista fastboende hushållen i kommunen 

som är omöjligt att ansluta till det fiberbaserade stadsnätet på ett ekonomiskt 

försvarbart sätt. 

Främja utveckling och miljö i Finspångs kommun 

Finets ägardirektiv säger: "Bolaget ska främja näringsliv och bostadsförsörjning genom att 

upplåta fiberoptiska nät eller annan infrastruktur och att i bredbandsnät som 

kommunikationsoperatör upplåta tele- och datatjänster för att stimulera utvecklingen i Finspångs 

kommun" och" Bolaget ska arbeta för kompletterande fiberutbyggnad inom 

prioriterade/strategiska områden". 

Ett väl utbyggt fibernät möjliggör samhällets digitalisering och omställningen till ett mer 

hållbart samhälle. Detta är något som beskrivs i flera rapporter som publicerats under 

de senaste åren. Stockholms stads kommunalt ägda stadsnät, Stokab, har i rapporten 

"Neutral fibre and the European Green Deal", visat på hur deras fibernät bidragit till lägre 

utsläpp och en bättre miljö. 

Enligt Finets uppdrag så uppfyller Finet nu kommunens ambition att hela kommunen ska ha 

tillgång till en stabil och snabb fiberinfrastruktur och då beslutet i Kommunfullmäktige (2017-§ 

131 Dnr: 2017.0276) klart uttrycker att "Resterande utbyggnad kräver således nya 

/inansieringsbeslut" och för att Finet ska kunna vara kommunens IT-infrastrukturbolag och 

med kraft kunna möjliggöra kommunens Digitaliseringsarbete krävs årliga ekonomiska tillskott 

från Kommunen då nu lånebördan blivit för stor för bolaget. 

Styrelsen anser att Finet behöver ägartillskott för att slutföra utbyggnaden av IT

infrastrukturen och för att fortsätta kommunens fiberutbyggnad så krävs ytterligare årliga 

ekonomiska tillskott under en tid för att kunna slutföra utbyggnaden på landsbygden. 

Den fiberinfrastruktur som Finspångs Kommun äger genom Finet är grunden för 

kommunens fortsatta utveckling och en ökad inflyttning. 

Styrelsen anser också att bolaget bör behålla sin nuvarande organisation som ett eget bolag för 

att kunna fortsätta bygga färdigt fiberinfrastrukturen i kommunen enligt tidigare statliga och 

kommunala beslut och med kraft delta i den framtida vision "Tillväxtmål 30/35" som 

Kommunfullmäktige tog fram i maj 2017. 

Finspångs Stadsnat Finet AB Adress 

Kommunikation for Vallongvagen 15 

fr;imtide>n fiP �O � Finso;\no 

Kontakt Information 

Vaxel 0122-246 80 Orgnr 556257-7261 

F-oost finet((l)fine>t se 
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Förslag till Beslut: 

Att Finet AB tilldelas ägartillskott på 40 Mkr 2023 för att avvärja den akuta situationen och 
sedan årliga ekonomiska tillskott utifrån underlag i kassaflödesanalys för att stärka bolagets 
ekonomi så Finet kan slutföra utbyggnaden av fiberinfrastrukturen på landsbygden 

Sven-Åke Andersson, VD 

Finspångs Stadsnat Finet AB Adress Kontakt Information 

Kommunikation for Vallongvagen 15 Vaxel 0722-246 80 Orgnr 556257-7261 

fr;imtiden fil7 �O - Finso;ina F-oost finet<ci1finet se 
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Anette Asklöf 

2023-01-24  1 (2) 

Dnr KS.2022.1290 

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 

Kommunstyrelsen 

Framtiden för Finet - utökad låneram 

Beskrivning av ärendet 

Finet AB styrelse inkom i november med en skrivelse till Finspångs 

Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) med ett önskemål om aktieägartillskott 

på 40 mnkr för att avvärja den akuta situationen och sedan årliga ekonomiska 

tillskott utifrån underlag i kassaflödesanalys för att stärka bolagets ekonomi så 

Finet kan slutföra utbyggnaden av fiberinfrastruktur på landsbygden. 

Styrelsen i FFIA behandlade ärendet i december och föreslog kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta beslut om aktieägartillskott eller 

utökad låneram till dess utredning om Finets framtid genomförts. 

Finets styrelse inkom 2023-01-12 med ytterligare en skrivelse där man påtalade 

risken att hamna i likviditetskris och att pågående bidragsprojekt kunde komma 

att ställas in med återbetalningskrav som följd. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att återremittera frågan om utökning av 

låneram eller aktieägartillskott till Finet så att det i beslutsunderlaget redovisas 

behov av utökad finansiering och konsekvens av att inte genomföra projektet per 

delprojekt. 

Finet har genom sin ekonomichef och VD inkommit med nya ekonomiska 

underlag vilka bifogas ärendet. Dessa underlag kommer att presenteras för 

bolagsstyrelsen den 9 februari. 

En ny omarbetad långsiktig resultaträkning och kassaflödesanalys visar att 

behovet av årliga tillskott inte längre är aktuellt utan intäkterna förväntas hamna 

på en sådan nivå att bolaget visar ett positivt resultat samtliga år förutom 2023, 

2024 och 2026. Netto beräknas det totala underskottet för åren 2023-2026 till 4,2 

mnkr som ska ställas mot fritt eget kapital på 6,1 mnkr efter avräkning av årets 

preliminära resultat. I kalkylen ingår ökade räntekostnader, både på grund av 

ökad räntenivå och ökad låneskuld. Soliditeten sjunker till 3,1 procent till 2026 

men väntas sedan återhämta sig till dagens nivå till 2030. 

I kassaflödesanalysen är också amorteringsplan på lånen inlagd 2028-2048. 

Investeringsnivån ligger 2023-2025 på totalt 38 mnkr netto efter avräkning för 

bidrag och anslutningsavgifter. Bolaget beräknas finansiera 8 mnkr med egna 

medel och därmed minskar behovet av utökad låneram från 40 till 30 mnkr. 

De projekt som är aktuella är följande: 
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Finets VD lyfter följande konsekvenser om projekten inte genomförs som 

planerat. 

- Samtliga slutna avtal med hushåll i berörda områden måste

annulleras

- Pågående grävarbeten måste avbrytas

- Upparbetade ännu ej betalda kostnader måste betalas men

intäkterna uteblir

- PTS måste informeras om vilka fastigheter vi ej kommer att

kunna ansluta och redan utbetalda bidrag måste betalas

tillbaka till PTS (11.3 mkr).

På grundval av nya ekonomiska kalkyler gör förvaltningen bedömningen att 

Finet klarar sitt ekonomiska åtagande inkluderat en utökad upplåning på 30 

mnkr. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att utöka låneramen för Finspångs Stadsnät Finet AB med 30 mnkr från

108 mnkr till 138 mnkr.

Bilaga 

Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning 2022-2052 

Projekt Typ av projekt

Antal 

anslut-

ningar 

Bedömt 

färdig-

datum

Upparbetade 

kostnader t o m 

221231 (kr)

Total 

kostnadsbudg

et Bidrag PTS

Intäkter 

anslutningar

Behov 

ytterligare 

finansiering

Boka Börstorp Bidragsprojekt PTS 70 231231 985 000 12 180 000 3 600 000 1 394 400 6 200 600

Flasbjörke 

Gäddviken 

Jägersberg Rejmyre 

Hävla Tvartorp

Bidragsprojekt PTS

64 250930 216 000 13 750 000 4 000 000 1 274 880 8 259 120

Ölmetorp Algustorp 

Mottorp Hunn Tisenö

Bidragsprojekt PTS

70 250930 357 000 12 930 000 3 700 000 1 394 400 7 478 600

Väg TRV1135 

Hällestad - 

Ljungsbro

Stamfiberprojekt

12 230630 6 500 000 10 800 000 0 239 040 4 060 960

Vagelö Rämninge 

Olstorp

Fiberprojekt

13 231031 3 280 000 5 200 000 0 272 160 1 647 840

Lindalen/Mullsätter Fiberprojekt 6 230630 0 300 000 0 128 320 171 680

Brystorp Fiberprojekt 17 230630 809 000 2 300 000 0 338 640 1 152 360

Katterum Fiberprojekt 8 230630 1 956 000 3 200 000 0 159 360 1 084 640

Summeringar 260 14 103 000 60 660 000 11 300 000 5 201 200 30 055 800
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Kommunstyrelsen Protokoll 6 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2023-§ 82 Dnr: KS.2022.1290 

Framtiden för Finet - utökad låneram 

Beskrivning av ärendet 

Finet AB styrelse inkom i november med en skrivelse till Finspångs 

Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) med ett önskemål om aktieägartillskott 

på 40 mnkr för att avvärja den akuta situationen och sedan årliga ekonomiska 

tillskott utifrån underlag i kassaflödesanalys för att stärka bolagets ekonomi så 

Finet kan slutföra utbyggnaden av fiberinfrastruktur på landsbygden. 

Styrelsen i FFIA behandlade ärendet i december och föreslog kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att avvakta beslut om aktieägartillskott eller 

utökad låneram till dess utredning om Finets framtid genomförts. 

Finets styrelse inkom 2023-01-12 med ytterligare en skrivelse där man påtalade 

risken att hamna i likviditetskris och att pågående bidragsprojekt kunde komma 

att ställas in med återbetalningskrav som följd. 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-18 att återremittera frågan om utökning av 

låneram eller aktieägartillskott till Finet så att det i beslutsunderlaget redovisas 

behov av utökad finansiering och konsekvens av att inte genomföra projektet per 

delprojekt. 

Finet har genom sin ekonomichef och VD inkommit med nya ekonomiska 

underlag vilka bifogas ärendet. Dessa underlag kommer att presenteras för 

bolagsstyrelsen den 9 februari. 

En ny omarbetad långsiktig resultaträkning och kassaflödesanalys visar att 

behovet av årliga tillskott inte längre är aktuellt utan intäkterna förväntas hamna 

på en sådan nivå att bolaget visar ett positivt resultat samtliga år förutom 2023, 

2024 och 2026. Netto beräknas det totala underskottet för åren 2023-2026 till 4,2 

mnkr som ska ställas mot fritt eget kapital på 6,1 mnkr efter avräkning av årets 

preliminära resultat. I kalkylen ingår ökade räntekostnader, både på grund av 

ökad räntenivå och ökad låneskuld. Soliditeten sjunker till 3,1 procent till 2026 

men väntas sedan återhämta sig till dagens nivå till 2030. 

I kassaflödesanalysen är också amorteringsplan på lånen inlagd 2028-2048. 

Investeringsnivån ligger 2023-2025 på totalt 38 mnkr netto efter avräkning för 

bidrag och anslutningsavgifter. Bolaget beräknas finansiera 8 mnkr med egna 

medel och därmed minskar behovet av utökad låneram från 40 till 30 mnkr. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 7 (60) 

Sammanträdesdatum: 

2023-03-01 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

De projekt som är aktuella är följande: 

Finets VD lyfter följande konsekvenser om projekten inte genomförs som 

planerat. 

- Samtliga slutna avtal med hushåll i berörda områden måste

annulleras

- Pågående grävarbeten måste avbrytas

- Upparbetade ännu ej betalda kostnader måste betalas men

intäkterna uteblir

- PTS måste informeras om vilka fastigheter vi ej kommer att

kunna ansluta och redan utbetalda bidrag måste betalas

tillbaka till PTS (11.3 mkr).

På grundval av nya ekonomiska kalkyler gör förvaltningen bedömningen att 

Finet klarar sitt ekonomiska åtagande inkluderat en utökad upplåning på 30 

mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att utöka låneramen för Finspångs Stadsnät Finet AB med 30 mnkr från

108 mnkr till 138 mnkr

- - - - -

104



RESULTATRÄKNING (mnkr) Budget Prognos =>

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052
Intäkter (+) 24,7 27,0 28,1 29,7 27,0 29,1 29,2 29,8 30,4 31,0 31,6 32,2 32,8 33,4 34,0 34,6 35,2 35,8 36,4 37,0 37,6 38,2 38,8 39,4 40,0 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6Finet 24,0 27,0 28,1 29,7 27,0 29,1 29,2 29,8 30,4 31,0 31,6 32,2 32,8 33,4 34,0 34,6 35,2 35,8 36,4 37,0 37,6 38,2 38,8 39,4 40,0 40,6 41,2 41,8 42,4 43,0 43,6

Kostnader (-) -16,8 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0Finet -16,8 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0 -17,0

RÖRELSERESULTAT 7,9 10,0 11,1 12,7 10,0 12,1 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 20,0 20,6 21,2 21,8 22,4 23,0 23,6 24,2 24,8 25,4 26,0 26,6

Avskrivningar (-) -8,0 -9,0 -9,0 -8,5 -8,0 -7,5 -7,0 -7,0 -7,2 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,1 -7,1 -7,0 -6,8 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,2 -6,0 -6,0 -5,8 -5,3 -4,9 -4,3Finet -8,0 -9,0 -9,0 -8,5 -8,0 -7,5 -7,0 -7,0 -7,2 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,0 -7,1 -7,1 -7,0 -6,8 -6,7 -6,6 -6,5 -6,4 -6,2 -6,0 -6,0 -5,8 -5,3 -4,9 -4,3

RESULTAT FÖRE RÄNTOR OCH 
SKATT -0,1 1,0 2,1 4,2 2,0 4,6 5,2 5,8 6,2 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,1 11,7 12,4 13,2 13,9 14,6 15,3 16,0 16,8 17,6 18,2 19,0 20,1 21,1 22,3

Internränta på lån -1,6 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Koncernbidrag(+/-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

RESULTAT FÖRE SKATT -1,7 -2,4 -1,3 0,8 -1,4 1,2 1,7 2,3 2,7 3,5 4,1 4,7 5,3 5,9 6,5 7,1 7,6 8,2 8,9 9,7 10,4 11,1 11,8 12,5 13,3 14,1 14,7 15,5 16,6 17,6 18,8

KASSAFLÖDE (mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Resultat före räntor och skatt -0,1 1,0 2,1 4,2 2,0 4,6 5,2 5,8 6,2 7,0 7,6 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,1 11,7 12,4 13,2 13,9 14,6 15,3 16,0 16,8 17,6 18,2 19,0 20,1 21,1 22,3

Räntor -1,6 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Skatt 20,4% på resultat före skatt 0,0 0,0 0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 -2,4 -2,6 -2,7 -2,9 -3,0 -3,2 -3,4 -3,6 -3,9
Tillbakaläggning avskrivningar 8,0 9,0 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,1 7,1 7,0 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,0 6,0 5,8 5,3 4,9 4,3

Investeringar(+) -28,0 -20,0 -10,0 -8,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Nya lån 15,0   20,0 10,0
Amorteringsplan 0 0 0 0 0 0 -1 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,5 -4,0 -4,5 -5,0 -6,0 -6,5 -7,0 -7,5 -8,5 -9,0 -9,5 -10,5 -11,5 -12,0 -12,5 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fritt kassaflöde -6,7 6,6 8,0 1,1 3,6 5,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,2 4,2 4,2 4,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,0 3,0 2,9 2,4 1,8 1,8 1,7 4,7 15,1 15,5 15,9 16,2

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052

Materiella anläggningstillgångar 122709 133709 134709 134209 129209 124709 120709 116709 112509 108509 104509 100509 96509 92509 88509 84509 80409 76309 72309 68509 64809 61209 57709 54309 51109 48109 45109 42309 40009 38109 36809

Summa anläggningstillgångar122709 133709 134709 134209 129209 124709 120709 116709 112509 108509 104509 100509 96509 92509 88509 84509 80409 76309 72309 68509 64809 61209 57709 54309 51109 48109 45109 42309 40009 38109 36809

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714
Kortfristiga fordringar 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987 17987

Kassa och bank 122 6722 14690 15825 19425 25125 29975 34801 39645 44424 49179 53411 57619 61804 65965 69602 73237 76847 80414 83416 86373 89287 91656 93481 95241 96937 101608 116715 132196 148070 164297

Summa omsättningstillgångar 18823 25423 33391 34526 38126 43826 48676 53502 58346 63125 67880 72112 76320 80505 84666 88303 91938 95548 99115 102117 105074 107988 110357 112182 113942 115638 120309 135416 150897 166771 182998

SUMMA TILLGÅNGAR 141532 159132 168100 168735 167335 168535 169385 170211 170855 171634 172389 172621 172829 173014 173175 172812 172347 171857 171424 170626 169883 169197 168066 166491 165051 163747 165418 177725 190906 204880 219807

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 
Bundet eget kapital
Aktiekapital (3 000 aktier) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7774 6074 3674 2642 3277 1877 3077 4427 6253 8397 11176 14431 18163 22371 27056 32217 37854 43889 50399 57466 65168 73425 82239 91608 101533 112093 123289 134960 147267 160448 174422
Årets resultat -1700 -2400 -1032 635 -1400 1200 1350 1826 2144 2779 3255 3732 4208 4685 5161 5637 6034 6511 7067 7702 8258 8813 9369 9925 10560 11195 11672 12307 13180 13974 14927

6074 3674 2642 3277 1877 3077 4427 6253 8397 11176 14431 18163 22371 27056 32217 37854 43889 50399 57466 65168 73425 82239 91608 101533 112093 123289 134960 147267 160448 174422 189349

Summa eget kapital 9074 6674 5642 6277 4877 6077 7427 9253 11397 14176 17431 21163 25371 30056 35217 40854 46889 53399 60466 68168 76425 85239 94608 104533 115093 126289 137960 150267 163448 177422 192349

Obeskattade reserver 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

Långfristiga skulder
Skulder till Finspångs Kommun 108056 128056 138056 138056 138056 138056 137556 136556 135056 133056 130556 127056 123056 118556 113556 107556 101056 94056 86556 78056 69056 59556 49056 37556 25556 13056 3056 3056 3056 3056 3056

108056 128056 138056 138056 138056 138056 137556 136556 135056 133056 130556 127056 123056 118556 113556 107556 101056 94056 86556 78056 69056 59556 49056 37556 25556 13056 3056 3056 3056 3056 3056
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140 24140

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER141532 159132 168100 168735 167335 168535 169385 170211 170855 171634 172389 172621 172829 173014 173175 172813 172349 171860 171428 170631 169889 169204 168074 166500 165061 163758 165430 177738 190920 204895 219823
Soliditet 6,6% 4,4% 3,5% 3,9% 3,1% 3,8% 4,5% 5,6% 7% 8% 10% 12% 15% 18% 20% 24% 27% 31% 35% 40% 45% 51% 56% 63% 70% 77% 84% 85% 86% 87% 88%
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