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Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar maj 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under maj månad:
Den totala risksituationen har försvagats under maj som följd av orolig
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering sjunkit
till 164,4% (165,3%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 29% (34%
föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett
säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har sjunkit med 1,3% under maj och värdet på
skulden med 0,8%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Under månaden har kommunen erhållit utdelning till finansenheten på en av
placeringarna.

Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier uppgick till 22,5% varav
6,4% var exponerat mot Sverige och 16,2% mot utländska aktier.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – MAJ 2019
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket
som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation
till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten
enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska
äventyras.
Aktuellt läge
Under maj månad försämrades humöret på de finansiella marknaderna och aktiemarknaderna
vände nedåt på bred front. Ett förhöjt tonläge i handelskonflikten mellan USA och Kina samt
förnyad oro för den globala tillväxten till följd av detta låg till grund för den negativa utvecklingen.
Investerare valde att sälja aktier till förmån för säkrare investeringar i form av statsobligationer,
vilket pressat ned räntorna på de utvecklade marknaderna denna månad. Oron beror till stor del
på att utsikterna för ett handelsavtal mellan USA och Kina försämrats efter att president Donald
Trump oväntat höjde tullarna från 10 till 25% på att stort antal varor från Kina samt satte upp
handelsrestriktioner mot Huawei. Kina svarade genom att höja tullarna på flera amerikanska
varor samt hota med att stoppa export av sällsynta jordartsmetaller där landet uppges vara källan
till 80% av USA:s import av dessa metaller. Sett till Sverige har Stockholmsbörsen (SIX PRX) fallit
med 6,9% under månaden, vilket innebär en uppgång om 13,0% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 4,8% i lokal valuta, vilket motsvarar 5,2% ned i svenska
kronor och den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll med 5,7% i lokal valuta och 5,6% i
svenska kronor. Tillväxtmarknader föll något mer med 7,3% i lokal valuta och 7,2% omräknat i
svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg under månaden, från
15,5% till 16,4%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y)
ökade volatiliteten, från 14,6% till 16,9% respektive från 13,7% till 14,9%. Sett till
valutamarknaden var den svenska kronan i stort sett oförändrad mot dollarn och valutan
handlades vid månadsskiftet för 9,49 kronor. Kronan stärktes däremot mot både euron och det
brittiska pundet och en euro handlades vid utgången av månaden för 10,60 kronor och pundet
för 12,00 kronor. På räntemarknaden föll yielden för den reala svenska statsobligationen 3104
(förfall 2028) med 24 punkter till -1,93% medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall
2020) endast sjönk med 6 punkter till -2,54%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen
1053 (förfall 2039) föll under månaden med 20 punkter till 0,60% och yielden för den kortare
obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 1 punkt till -0,57%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga
svenska break-even inflationen 1,92%.
•

Den totala risksituationen har försvagats under maj. I jämförelse med föregående månad
har aktuell konsolidering fallit till 164,4% (165,3%).

•

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

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de
senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 7,5% och maximal andel aktier 29%.
Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (29%) den limit
som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är
förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.
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Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2019-05-31

Avkastning
2019-04-30

66,4
40,4
164,4%
0,0%
0,0%

-1,3%
-0,8%
-0,9%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också
risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta
värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid
kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra
allokeringen i praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
7,5% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 29%.
Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

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

2019-05-31

2019-04-30

66,4
61,5
5,0
7,5%
29,0%
22,5%
0,6%

67,3
61,5
5,8
8,7%
34,0%
23,8%
0,0%
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Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,4 mkr. Pensionsportföljen
ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Andel av portfölj
2019-05-31

Min

1%
77%
1,0
23%
6%
16%
0%

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

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

Limiter

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

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

Svenska aktier- 6%
Globala aktier- 16%
Nom räntor- 60%
Realräntor- 17%
Kassa- 1%

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

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
0,1%
0,4%
-0,3%
-6,0%
-6,9%
0,9%
-5,7%
-5,6%
-0,2%
-1,3%
-1,1%
-0,2%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
0,9%
1,5%
-0,6%
13,0%
15,9%
17,8%
-1,9%
2,9%
2,9%
-0,1%

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

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

Riskkontroll pensionsplaceringar juni 2019
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Händelser under juni månad:
Den totala risksituationen har stärkts under juni som följd av mindre orolig
aktiemarknad. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit
till 166,9% (164,4%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 34% (29%
föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett
säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde.
Värdet på pensionsportföljen har stigit med 1,2% under juni och värdet på skulden
har sjunkit med 0,3%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (59%) och aktier (24%).

Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – JUNI 2019
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som
avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till
avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas
av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
Efter en dyster maj så rekylerade aktiemarknaderna upp igen under juni månad och det
amerikanska aktieindexet S&P 500 noterade sin bästa juni-avkastning sedan 1955 räknat i dollar.
Det förbättrade humöret på aktiemarknaderna var primärt hänförligt mjukare retorik från
centralbankerna och förhoppningen om att USA och Kina skulle närma sig en lösning på
handelskriget under G20 mötet i Japan i slutet av månaden. Förhoppningarna slog till viss del in då
de båda ländernas presidenter kom överens om att inte höja tullarna på varandras varor mer samt
lätta på de amerikanska restriktionerna för det kinesiska bolaget Huawei. Sett till den svenska
aktiemarknaden så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 6,8% under månaden, vilket innebär en
uppgång om 20,7% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 4,9% i
lokal valuta, vilket motsvarar 4,5% upp i svenska kronor och även den globala aktiemarknaden (MSCI
World) utvecklades positivt med 6,6% i lokal valuta och 4,4% i svenska kronor. Tillväxtmarknader
steg med 6,2% i lokal valuta under juni och 4,0% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) sjönk under månaden, från 16,4% till 15,2%. Även på den
amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) minskade volatiliteten, från
16,9% till 15,0% respektive från 14,9% till 13,8%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska
kronan mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,30 kronor, en
euro för 10,56 kronor och ett brittiskt pund för 11,80 kronor. På räntemarknaden fortsatte den
fallande trenden för långräntorna där den svenska 10-årsräntan noterades under 0-strecket för
första gången någonsin och den amerikanska 10-årsräntan föll under 2% för första gången sedan
2016. Under månaden ökade däremot yielden marginellt för den reala svenska statsobligationen
3104 (förfall 2028) med 1 punkt till -1,92%. Yielden på den kortare reala obligationen 3102 (förfall
2020) steg något mer med 20 punkter till -2,34%. För den nominella svenska statsobligationen 1053
(förfall 2039) föll yielden under månaden med 7 punkter till 0,53% och yielden för den kortare
obligationen 1047 (förfall 2020) föll med 4 punkter till -0,61%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga
svenska break-even inflationen 1,83%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under juni. I jämförelse med föregående månad har
aktuell konsolidering stigit till 166,9% (164,4%).

•

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

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de
senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 8,5% och maximal andel aktier 34%.
Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (34%) den limit
som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är
förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.
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Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år

2019-06-30

Avkastning
2019-05-31

67,2
40,3
166,9%
0,0%
0,0%

1,2%
-0,3%
2,4%
0,0%
0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också
risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet
under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid kraftiga börsfall.
Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra allokeringen i
praktiken.
Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 8,5%
och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 34%.
Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2019-06-30

2019-05-31

67,2
61,5
5,7
8,5%
34,0%
23,2%
0,2%

66,4
61,5
5,0
7,5%
29,0%
22,5%
0,6%

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

Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 67,2 mkr. Pensionsportföljen
ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

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

Andel av portfölj
2019-06-30

Min

1%
76%
1,0
23%
7%
17%
0%

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

Limiter

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

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

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

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

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
0,2%
0,5%
-0,2%
6,5%
6,8%
-0,3%
3,5%
4,4%
-0,9%
1,2%
1,5%
-0,3%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31
1,2%
1,9%
-0,8%
20,7%
19,9%
22,9%
-3,0%
4,1%
4,5%
-0,4%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och
aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre
utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg &
Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen,
pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen
(allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i
pensionsfonderingen.
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Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
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Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport juni 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp
kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering.
Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam
skuldportfölj via kommunens koncernkonto.
Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga
kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den
finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika
risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska
följas upp.
Händelser under juni månad
Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för juni 2019. Den
genomsnittliga räntan är i princip oförändrad och uppgår till 1,79% (1,78%).
Under månaden har Vallonbygden upplånat ytterligare 25 mkr från internbanken
och Finspångs tekniska verk har valt att amortera 10 mkr.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta (550,5 mkr) av totalt
1 051,1 mdr (1 051,1 mdr). Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och
rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.
Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens
finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras
genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt
genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i
form av ränteswappar.
Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var
måttet 19,93%, vilket ligger inom angivet intervall.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har
tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att
reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom
att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i
skuldportföljen.
Vid slutet av juni uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 18,6%.
Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste
12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till
betalning).
Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga
kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån
inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 3 år.
Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt
finanspolicyn, vid utgången av juni var värdet 2,9 år.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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SEB Skuldförvaltarrapporten
Finspångs kommun

2019-06-30

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 20% varav 20% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,9 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 19%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

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

2019-06-30
1 051 100 000
1,79%
2,9 år
19,9%
19,9%
2,98 år
18,6%

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

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

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

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

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

2013-12-31
960 400 000
3,57%
2.77 år
37,3%
20,6%
2.2 år
24,4%
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Räntebindning
50%
500
45%

Millions

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

40%
400
35%
30%

300

25%
20%

200

15%
10%

100

5%
0%

Rörligt

Fast
Rörligt
Andel (%)

0.25 - 1 år
0

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

100 000 000 276 000 000 120 000 000 110 500 000 100 000 000

6-7 år

7-8 år

8-9 år

9-10 år

> 10 år

70 500 000

64 600 000

0

0

0

6,71%

6,15%

0,00%

0,00%

0,00%

0

209 500 000
19,93%

0,00%

9,51%

26,26%

Max. andel enligt finanspolicy
Max. andel rörligt enligt finanspolicy

11,42%

10,51%

9,51%

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

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

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

Utestående
20,0%
0,0%
9,5%
26,3%
11,4%
10,5%
16,2%
6,1%
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Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)
TSEK

50%

500 000
45%
40%
400 000
35%
30%

300 000

25%
20%

200 000

15%
10%

100 000

5%
0%
Belopp
Andel (%)

0-1 år

1-2 år

2-3 år

3-4 år

4-5 år

5-6 år

6-7 år

7-8 år

195 500

50 000

331 000

220 000

90 000

18,6%

4,8%

31,5%

20,9%

8,6%

100 000

0

64 600

0

0

0

9,5%

0,0%

6,1%

0,0%

0,0%

0,0%

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

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

8-9 år

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

9-10 år

> 10 år

0

Utestående
18,6%
4,8%
31,5%
20,9%
8,6%
9,5%
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Andel av koncernens låneskuld

Låneskuld per låntagare
Kommunen
Vallonbygden
FTV
FFIA
Finet
Totalt koncernen

147 579 000
500 000 000
310 160 000
35 305 000
58 056 000
1 051 100 000

FFIA
3%
Finet
6%

Kommunen
14%

Långivare
Kommuninvest

1 051 100 000

Totalt koncernen

1 051 100 000

FTV
29%

Vallonbygden
48%

Kredtigivare
Motparter Swappar
SEB
Totalt koncernen

341 000 000
341 000 000

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

Kredit nr
79711
83766
84557
89153
89154
97386
101350
112083

Ränteförfall
2019-09-19
2019-08-12
2019-07-22
2019-08-16
2019-09-02
2019-08-22
2019-08-13
2019-09-30

Kapitalförfall
2019-09-19
2019-11-12
2022-01-24
2020-02-17
2020-12-01
2023-02-22
2023-11-13
2021-12-30

Räntesats
0,132%
0,423%
0,555%
0,274%
0,379%
0,240%
0,173%
0,101%

Kreditmarginal
0,160%
0,470%
0,580%
0,320%
0,370%
0,270%
0,220%
0,120%

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

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

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

Fast ränta
4,0800%
4,0800%
4,2800%
4,2800%
1,9225%
2,2525%

Stibor
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%
0,019%

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

Nominellt belopp
50 000 000 kr
70 500 000 kr
70 000 000 kr
75 000 000 kr
50 000 000 kr
100 000 000 kr
50 000 000 kr
85 000 000 kr
550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

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

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

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB
SEB

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

Räntebetalning
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
2019-09-30
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Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk
Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller
överstiga 5 år.

2,90

år

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

19,9

%

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

26,3

%

2-3 år

2-3 år

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

Ingen avvikelse

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

Ingen avvikelse

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

31,5

%

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

2,98

år

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

100,0

% Kommuninvest

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

Ingen avvikelse
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Kommunstyrelsen

Likviditetsrapport maj 2019
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller
kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att
de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för
kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Maj månad
Likviditetsrapporten för maj 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat
jämfört med april och ligger nu på ca 104%. Nivån innebär att den finansiella
beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen
checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de
tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med 16 mkr. Under månaden har
kommunen förnyat ett lån som förfallit och samtidigt ökat upp lånebeloppet med
ytterligare 14,5 mkr. Syftet är att vidareutlåna 20 mkr till Vallonbygden i juni vilket
då kommer att innebära mindre likvida medel.
Under perioden minskar kortfristiga fordringar, som utgör en del av
omsättningstillgångarna, då skatteverket utbetalat momsersättningar för mars. Även
kommunens kortfristiga skulder minskar, framförallt uppbokade leverantörsskulder
som blivit reglerade under månaden.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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LIKVIDITETSRAPPORT MAJ 2019
Beskrivning
Likvida medel
Långfristig utlåning
koncernen
Summa finansiella
tillgångar
Kortfristiga lån
Långfristiga lån
Summa finansiella
skulder
Finansnetto
Omsättningstillgånga
rKortfristiga skulder

Likviditet

jun-18
97 707
848 521

jul-18
109 740
848 521

aug-18
110 459
848 521

sep-18
129 828
848 521

okt-18
123 220
848 521

nov-18
116 660
848 521

dec-18
113 996
868 521

jan-19
97 550
868 521

feb-19
114 139
868 521

mar-19
70 227
888 521

apr-19
82 405
888 521

maj-19
98 736
888 521

946 228

958 261

958 980

978 349

971 741

965 181

982 517

966 071

982 660

958 748

970 926

987 257

-5 256
-4 275
-4 275
-4 275
-8 857
-8 589
-8 589
-7 885
-7 622
-7 622
-6 901
-6 623
-1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 170 053 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 761 -1 159 261 -1 159 261 -1 173 761
-1 175 309 -1 174 328 -1 174 328 -1 174 328 -1 168 619 -1 168 350 -1 168 350 -1 167 647 -1 167 384 -1 166 884 -1 166 163 -1 180 384

-229 081
184 229

-216 066
181 346

-215 348
215 370

-195 979
220 203

-196 878
207 901

-203 169
203 481

-185 833
219 859

-201 576
187 651

-184 723
203 231

-208 136
160 244

-195 237
170 279

-193 127
177 863

-198 304

-192 389

-231 074

-228 411

-219 907

-217 310

-265 293

-224 928

-222 372

-185 690

-192 699

-171 371

92,9%

94,3%

93,2%

96,4%

94,5%

93,6%

82,9%

83,4%

91,4%

86,3%

88,4%

103,8%

Månadsvis likviditet i % år 2015-2019
140,0%
120,0%

110,3%

103,9%

98,4%

100,1% 91,2%

109,8%

100,0%

91,6%

100,4%

80,0%

89,5%

95,2%

85,9%

91,8%

60,0%
40,0%
jan

feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec
Medelvärde

2015

2016

2017

2018

2019

Likviditet i % maj år
2015-2019
131,5%

130,0%

103,8%

120,3%

97,1%
80,0%

66,6%

30,0%
2015

2016

2017

2018

2019
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan – migrationsrelaterade intäkter och kostnader för 2018
Sammanfattning
Migrationsverket ersätter kommunen för migrationsrelaterade kostnader. Dels
genom generella ersättningar och dels genom återsökningar. Återsökningar görs i
efterhand och kommer därmed att betalas ut i efterhand. Detta gör att kostnader
och ersättning inte matchar fullt ut under ett år. För att justera detta görs
periodiseringar av ersättningen. Det kan beskrivas som att de ersättningar som avser
2017 och inte kommer kommunen till handa förrän under 2018 flyttas i
bokföringen för att hamna på rätt år. På samma sätt görs för de ersättningar som
avser 2018 men inte kommer förrän 2019.
Ersättning 2018
Under 2018 betaldes 70 663 tkr ut, varav 24 942 tkr avsåg 2017. Efter justeringar
för pengar som ännu inte kommit från Migrationsverket men som ansökts om var
den totala intäkten 63 382 tkr. Kommunens kostnader uppgick till 50 156 tkr.
12 348 tkr avsattes till en fond för framtida behov. I tabellen redovisas hur intäkter
och kostnader fördelar sig i sektorerna.
Årets intäkt

63 382 074 Årets kostnad

varav
Överförmyndare
Social omsorg
Vård och omsorg
Utbildning
Ledningsstaben
Finans
Fonderat överskott

50 155 701

varav
72 501 Överförmyndare
22 328 564 Social omsorg
13 755 Vård och omsorg
27 674 733 Utbildning
387 000 Ledningsstab
557 580 Finans

72 501
20 886 717
13 755
27 674 733
1 300 415
207 580

12 347 941

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att ta informationen till protokollet

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

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider
barn och unga kvartal 2 2019, sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt. Utredningar som grundar sig på
en ansökan har inte samma lagkrav att vara slutförd senast inom fyra månader. I
statistiken nedan särskiljs inte vad som är ansökan eller anmälan.
Här redovisas antal avslutade utredningar (grundade på ansökningar eller
anmälningar) för barn och unga per kvartal och fördelningen av hur många som är
122 dagar eller kortare och hur många som enligt verksamhetssystemet överstiger
utredningstiden om 122 dagar. Vidare redovisas hur många av de utredningar som
överstiger 122 dagar, som har ett formellt förlängningsbeslut. Till sist redovisas
antal dagar den kortaste respektive längsta utredningen pågick.
Bedömningen görs att uppskattningsvis en tredjedel av de utredningar som enligt
verksamhetssystemet pågått mer än 122 dagar, egentligen är slutförda inom 122
dagar. När det infaller en väntetid mellan beslut om insats och verkställighet,
behöver ofta dokumentation föras i systemet och ärendet därför hållas öppet. I
dagsläget finns det inte möjlighet att i verksamhetssystemet söka ut när det egentliga
utredningsavslutet infaller, för dessa ärenden. Manuell genomgång av ärenden för
mer specifik rapportering skulle ta en ansenlig tid i anspråk. Planering för översyn
av eventuella alternativa verksamhetssystem pågår.
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Kvartal 2 avser period 1 april – 30 juni 2019
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 42 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 5 st
Totalt: 47 st
Utredningar som pågått
28 st
60 %
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

2 st

Variation i utredningstid

15 - 269 dagar

40 %

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2019
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 56 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 17 st
Totalt: 73 st
Utredningar som pågått
41 st
56%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

32 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

2 st

Variation i utredningstid

1 – 328 dagar

44%
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Kvartal 4 avser period 1 oktober - 31 december 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 31 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 40 st
Utredningar som pågått
28 st
70%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

12 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

8 – 234 dagar

30%

Kvartal 3 avser period 1 juli - 30 september 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 27 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 9 st
Totalt: 36 st
Utredningar som pågått
23 st
64%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

13 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

1 st

Variation i utredningstid

1 – 178 dagar

36%
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Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 54 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 61 st
Utredningar som pågått
26 st
43%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

35 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

5 st

Variation i utredningstid

3 – 285 dagar

57%

Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars 2018
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

38%

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan – antal placerade
barn och unga kvartal 2 2019, sektor social omsorg
Sammanfattning
Rapporteringen redovisar antal placerade barn och unga, unika individer, som är
placerade i någon form. Dessutom redovisas antal placeringar, vilket även
innefattar byte av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av
vårdform/vårdgivare. Vid färre än 5 placeringar redovisas inte antalet på grund
av sekretess, denna information kan delges vid behov under kommunstyrelsens
möte.
Antal aktuella vårdnadsöverflyttningar redovisas i separat tabell.
Perioden avser 2019-04-01 – 2019-06-30
Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
Antal
2019 (Q1) 2019 (Q2) 2019 (Q3) 2019 (Q4)
HVB

-

6

10

10

Konsulentstött familjehem

8

7

Släktinghem

10

8

Familjehem

26

28

Beredskap/jourplaceringar

-

-

Stödboende

-

-

Summa placeringar

64

64

Summa unika individer

52

48

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)
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Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2019 (Q2) 2019 (Q2) 2019 (Q3)
HVB

-

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

Familjehem

-

-

Släktinghem

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

Stödboende

16

11

Summa placeringar

22

14

Summa unika individer

20

14

2 (4)

Antal
2019 (Q4)

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/ privat)

Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga
2019
2018
2017
Antal - Q1

21

14

16

Antal - Q2

22

14

15

Antal - Q3

16

15

Antal - Q4

20

15

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bland annat på grund av avslut av gymnasium
och den unga är därmed omkring 20 år.
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018
Placeringtyp
Antal 2018 Antal
Antal
Antal
(Q1)
2018 (Q2) 2018(Q3)
2018(Q4)
HVB

7

6

5

-

11

18

12

8

Konsulentstött familjehem

8

10

7

5

Släktinghem

7

5

-

7

Familjehem

30

26

27

24

Beredskap/ jourplaceringar

-

6

-

-

Summa placeringar

66

72

58

48

Summa unika individer

58

55

50

45

(offentlig huvudman/ SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2018(Q1)
2018(Q2)
2018(Q3)

Antal
2018(Q4)

HVB

29

22

15

7

6

-

-

-

Konsulentstött familjehem

-

-

-

-

Familjehem

10

7

8

-

Släktinghem

-

-

-

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Stödboende

-

-

-

10

Summa placeringar

50

36

29

25

Summa unika individer

44

34

27

24

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)
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Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2017
Placeringtyp
Antal 2017 Antal 2017 Antal 2017 Antal 2017
(Q1)
(Q2)
(Q3)
(Q4)
HVB

-

-

6

8

-

-

8

17

Konsulentstött familjehem

17

14

11

8

Släktinghem

7

7

8

7

Familjehem

22

23

27

25

Beredskap/ jourplaceringar

-

-

-

-

Summa placeringar

56

54

62

69

Summa unika individer

53

53

58

60

(offentlig huvudman/SiS)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2017
Placeringtyp
Antal
Antal
Antal
2017(Q1)
2017(Q2)
2017(Q3)

Antal
2017(Q4)

HVB

40

39

44

36

28

26

24

-

Konsulentstött familjehem

7

7

6

6

Familjehem

12

13

9

9

Släktinghem

7

8

6

-

Beredskap/ jourplacering

-

-

-

-

Summa placeringar

94

93

89

59

Summa unika individer

-

-

85

58

(offentlig huvudman/egen
regi)
HVB
(enskild huvudman/privat)

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare
och antal hushåll, jan-juni 2019 sektor social omsorg
Sammanfattning
Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd:
700

Antal
personer

650
600
550
500
450
400

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 622

615

636

627

641

647

624

634

602

605

603

621

2015 666

641

650

640

624

644

642

638

577

567

603

599

2016 609

597

612

636

614

627

585

587

549

526

538

562

2017 544

556

549

559

539

550

533

534

489

494

472

506

2018 582

573

577

506

563

540

521

508

536

473

507

509

2019 512

490

557

535

537

543
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Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd:
380
360

340
Antal
hushåll

320
300
280
260
240
220
200

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 324

324

350

352

345

349

343

327

327

323

329

342

2015 350

343

351

353

347

359

352

350

317

319

325

331

2016 346

343

348

360

356

360

335

325

306

304

303

309

2017 306

301

303

311

308

304

290

285

272

277

270

279

2018 314

315

318

288

302

287

283

279

291

266

281

275

2019 283

260

305

295

300

311

Genomsnittet för antal bidragstagare och antal hushåll är i stort sett oförändrat
jämfört med samma period 2018.
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Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad:

Utbetalt belopp per månad
3000
2500

2000
Tkr 1500
1000
500
0

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280
2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058
2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964
2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716
2018 1924 1935 1747 1997 1929 1890 1839 1874 1892 1608 1764 1790
2019 1915 1791 2061 2132 1941 2047

Förslag till beslut
1. Att föra uppföljning enligt internkontrollplan till protokollet.
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som
inte verkställs inom lagstadgad tid kvartal 2 2019 sektor
social omsorg
Sammanfattning
Icke verkställda biståndsbeslut
Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och
socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som
inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. Besluten skall även
redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till
kommunfullmäktige.
Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker:
uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, resursbrist
på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den
enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara
ledig under en tid.
Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 2 2019.

Insatskategori/beslut Nuläge

Antal dagar sedan
beslut/avbrott

Bostad för vuxna LSS
Bostad för vuxna LSS
Bostad för vuxna LSS
Bostad för vuxna LSS
Bostad för vuxna LSS
Bostad för barn/unga LSS

Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt

768
360
121
592
764
546

Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet LSS
Dagverksamhet SoL

Ej verkställt
Avvaktar
Avvaktar

209
113
110

Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS
Kontaktperson LSS

Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt

201
165
143
265

Kontaktperson SoL

Ej verkställt

256
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Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL
Kontaktperson SoL

Ej verkställt
Ej verkställt
Ej verkställt

2 (2)

227
250
193

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
2. Att ta informationen till protokollet
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Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning
2018 - anmälan om kränkande behandling, januari – juni
2019
Sammanfattning
I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar av
kränkande behandling från samtliga verksamheter inom sektor utbildning för
perioden januari-juni 2019.
Under denna period har det inkommit totalt 175 anmälningar till sektor utbildning.
Verksamheterna har arbetat med flera åtgärder under vårterminen som bland annat
ordningsregler, personalens förhållningssätt samt skollagens regler och riktlinjer.
Många skolor och förskolor har också arbetat med värdegrundsfrågor tillsammans
med eleverna. Detta kan vi se effekter av i verksamheterna genom att eleverna
känner sig tryggare och upplever högre studiero. Effekterna av insatta
utbildningsåtgärder är också att anmälningarna nu handlar om kränkande
behandlingar, vilket det tidigare inte har gjort. Personalen har blandat ihop dessa två
rapporteringar med varandra.
En stor skillnad mot tidigare år är att personalen får utreda kränkningar som sker på
fritiden via sociala medier då detta påverkar eleverna mycket i skolan.
42 av anmälningarna från grundskolan är från våra två högstadieskolor, majoriteten
av dessa är av rasistisk karaktär.
Ytterligare en trend är att de fysiska kränkningarna sker framförallt bland yngre
elever. Över hälften av anmälningarna har skett genom fysiska kränkningar, genom
till exempel förstörelse av ägodelar eller genom våld.
En del av anmälningarna visar sig också handla om konflikter mellan eleverna.
Sektor utbildning kommer fortsätta att arbeta med att förebygga att kränkningar ske
i våra verksamheter. Utbildningsinsatser fortlöper, skolorna arbetar med samsyn
och gemensamma förhållningsätt och enheternas ordningsregler kommer vara
kända för samtliga elever och personal.
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Ärendet gäller
mellan
Förskola
Grundskola
Grundsärskolan

elev/elev

elev/personal

2
147

3

14

171
1

1
150

totalt

2

1

Gymnasieskolan
Totalt

personal/elev

2 (2)

4

1
14

175

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar:
1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.
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Kommunstyrelsen

Antagande av detaljplan för upphävande av del av
byggnadsplan D97
Sammanfattning
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.
Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd
som allmän plats park.
När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från
detaljplanen.
Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs.
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot.
Samråd om detaljplaneförslag
Samråd om detaljplanen genomfördes 12 april till 27 maj 2019. Under samrådet
inom Trafikverket med synpunkt på att även den delen av byggnadsplanen som
omfattade tillfart direkt till riksväg 51 skulle upphävas. Planförslaget justerades efter
Trafikverkets synpunkt.
Granskning av detaljplanen
Granskning av detaljplanen genomfördes 29 maj till 17 juni 2019. Under
granskningen inkom inga synpunkter på planförslaget vilket innebär att inga
ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningsskedet.
Antagande av detaljplanen
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av
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principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-22 att delegera beslutet om att anta
upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 6:4 till
kommunstyrelsen. (2019-§88)
Förslag till beslut
1. Att anta detaljplan för upphävande av del av byggnadsplan D97 för del
av fastigheten Vistinge 6:4 i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och
bygglagen.

Bilagor
Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-22 § 88
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Upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av
Vistinge 6:4), Finspångs kommun
Planbeskrivning

Dnr KS.2016.0860
Datum 2019-06-25
Antagandehandling
Antagen 20XX-XX-XX
Laga kraft 20XX-XX-XX
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Upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av
Vistinge 6:4), Finspångs kommun

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Sammanfattning
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny
cykelväg. I Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.
Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen
och den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt
sedan tidigare och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D 97 är planlagd som allmän plats park.
När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg
över parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 201010-05 (BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen.
Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i gällande detaljplan har ändamålet allmän plats
park. För att trygga fastighetsägarnas anslutning till allmän väg krävs att del
av gällande byggnadsplan D 97 upphävs.
I detaljplanen föreslås även att gällande tillfart till området direkt från riksväg 51 upphävs. Tillfart till området säkras genom ny enskild väg som ansluter till riksvägen via omstigningsplats Vistinge.
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i
uppdrag att upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda
vägen strider mot.
Plan- och bygglagen
Detaljplanen har tagits fram enligt plan- och bygglagen, PBL (SFS
2010:900) enligt dess lydelse efter 1 januari 2015.
Förfarande
Upphävandet av del av detaljplanen tas fram med standardförfarande.
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Handlingar
Till planen hör följande handlingar:






Plankarta i skala 1:2000
Planbeskrivning- och genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning

Planens syfte och huvuddrag
I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 byggdes den enskilda
vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av byggnadsplan D 97 ska upphävas. Syftet med att upphäva del av
byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot
gällande detaljplan.

I detaljplanen föreslås även att gällande tillfart till området direkt från riksväg 51 upphävs. Tillfart till området säkras genom ny enskild väg som ansluter till riksvägen via omstigningsplats Vistinge.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Planförslaget bedöms vara förenligt med gällande riksintressen och
miljökvalitetsnormer.
Riksintresse för totalförsvaret
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 §
miljöbalken. Riksintressena som omfattas är;
- Stoppområde höga objekt flygfält (Malmslätt flygfält)
- Influensområde luftrum (Malmslätt flygfält)
Inom ovannämnda områden föreligger restriktioner för höga objekt. Som
höga objekt räknas, utanför sammanhållen bebyggelse, byggnader högre än
20 m. Inom planområdet bedöms bebyggelsen inte bli så hög att
försvarsmaktens riksintressen påverkas på något olämpligt sätt.
Riksintresse för kommunikation
Planområdet gränsar till riksväg 51 som är av riksintresse för
kommunikation enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Riksväg 51 utgör förbindelse
mellan regionala centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional
betydelse. Väg 51 sträcker sig mellan Norrköping och Örebro och är en
viktig förbindelse mellan dessa städer. Detaljplanen bedöms inte påverka
riksintresset negativt.
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Riksintresse för Yrkesfiske
Planområdet avgränsas i söder av Glans norra del och möter planområdet
vid Ysundaviken. Glan är klassad som riksintresse för yrkesfiske enligt 3
kap 5 § miljöbalkens. Planen bedöms inte ha en negativ påverkan på riksintresse för yrkesfisket i Glan.

Miljökvalitetsnormer
Planändringen bedöms inte resultera i att några miljökvalitetsnormer överskrids.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget mellan riksväg 51 och sjön Glans nordöstra strand
vid Ysundaviken och omfattar del av fastigheten Vistinge 6:4.

Översiktskarta över den del av byggnadsplan D 97 som ska upphävas.

Planområdet är cirka 4500 m2.
Marken inom planområdet är i privat ägo.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
I gällande översiktsplan för Finspångs kommun, antagen 2011, anges
Finspångs tätort samt stråket mellan Finspång och Norrköping längs med
riksväg 51 som utbyggnadsområden för sammanhållen bebyggelse med
främst bostäder. Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan
för Finspångs kommun.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Gällande byggnadsplan i området som visar området av upphävande av detaljplan.

För planområdet gäller idag byggnadsplan D 97 antagen den 12 december
1965. Allmän plats park norr om fastigheterna Vistinge 6:15 och 6:16 längs
med riksväg 51. Del av gällande detaljplan upphävs för att trygga anslutning
till allmän väg för fastigheterna i Notbokullen.
Miljöbedömning
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte ger upphov till betydande miljöpåverkan. Upphävandet är endast av
administrativ art.
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap 34 § PBL behöver därför
inte upprättas för aktuell detaljplan.
Strandskydd
Planområdet berörs inte av strandskyddat område.
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Kommunala beslut
Den 27 augusti 2018 fick samhällsplaneringsenheten i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja planarbete för aktuellt område (Ks § 274, dnr.
2016.0860).
Planförslaget bedöms inte strida mot kommunala riktlinjer eller styrdokument.

Planförslag och konsekvenser
Gator och trafik
Den nya enskilda vägen är idag både in- och utfart för fritidshusbebyggelsen
till riksväg 51 via Vistinge omstigningsplats. Den enskilda vägen överlappar
således del av gällande byggnadsplanen D 97, varvid berörd del av D 97 föreslås upphävas.
Den del av byggnadsplanen som i gällande plan tillåter tillfart till området
direkt från riksväg 51 föreslås upphävas. Tillfarten stängdes i och med att
vajerräcket sattes upp på riksvägen. Tillfart till området säkras enligt ovan.
Natur och kultur
Inom planområdet finns inga naturvärden upptagna i det kommunala naturvårdsprogrammet.
Inom området finns inga kända fornlämningar.
Störningar och riskfrågor
Förorenad mark

Inom planområdet finns ingen uppgift om förorenad mark.
Risk och säkerhet

Ingen negativ påverkan gällande risk och säkerhet förväntas.
Risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde 2014 en översvämningskartering för Motala Ström som bland annat redovisar översvämningsrisker i Glan. 100-årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.
Nedanstående kartutdrag redovisar hur aktuellt planområde påverkas av
översvämningar i ett 100- och 200-årsflöde samt högsta beräknat flöde för
Motala Ström.
Den delen av planområdet som ska upphävas längs med riksväg 51 som utgör den nya enskilda vägen bedöms inte ligga inom område med risk för
översvämning.
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Översvämningskartering 100-årsflöde Motalaström. MSB 2014.

Översvämningskartering 200-årsflöde Motala ström. MSB 2014.

Översvämningskartering beräknat högst flöde Motala ström. MSB 2014.
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Teknisk försörjning
Dagvatten

Dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor inom planområdet avrinner
direkt till intilliggande genomsläpplig mark eller grävda diken med genomsläpplig botten.

Genomförande av detaljplanen
Administrativa frågor
Upphävande har ingen genomförandetid, utan verkställs vid det datum beslutet vinner laga kraft.
Organisatoriska frågor
Upphävandet handläggs med standardförfarande. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande där framförda synpunkter redovisas och kommenteras.
Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:
Planuppdrag

Augusti 2018

KS beslut om samråd

April 2019

Samråd om detaljplan

April-Maj 2019

KS beslut om granskning

April 2019

Granskning av detaljplan

Juni 2019

KS beslut om antagande

Augusti 2019

Detaljplan laga kraft *

September 2019

Avtal, ekonomiska- och fastighetsrättsliga frågor
Upphävandet av del av detaljplanen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder.
Efter att planändringen vinner laga kraft kommer det område som avses
upphävas att vara planlöst. Fastigheten som berörs av upphävandet är i
privat ägo.
Förändringar av det enskilda vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar
samt av lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten söker
förrättning enligt anläggningslagen.
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Gemensamhetsanläggningar

Den nya enskilda vägen söder om riksväg 51 ska utgöra gemensamhetsanläggning för att säkerställa in- och utfart till fastigheterna Vistinge 6:7-6:19.
Ekonomiska frågor
Upphävande av byggnadsplanen bekostas av Trafikverket.

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2016.0860
Fastighetsförteckning
Datum 2019-05-28
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Upphävande för del av byggnadsplan d97 (del
av Vistinge 6:4), Finspångs kommun
Finspångs kommun, Östergötlands län
FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETER INOM PLANOMRÅDET
VISTINGE 6:4
Kerstin Rogestam
Vistinge Gård 1 A
61291 FINSPÅNG

FASTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
VISTINGE 6:7
Björn Erik Andersson
Kompanigatan 19
60209 NORRKÖPING
VISTINGE 6:7

Christina Landström
Kompanigatan 19
60209 NORRKÖPING

VISTINGE 6:8

Emil Wahlberg
Vistinge Ysundaviken 111
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:8

Lovisa Johansson
Vistinge Ysundaviken 109
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:9

Inga Lindgren
Slåttergatan 54 Lgh 1001
60212 NORRKÖPING

VISTINGE 6:9

Ragnar Lindgren
Slåttergatan 54 Lgh 1001
60212 NORRKÖPING

VISTINGE 6:10

Alvar Berno Gustafsson
Knäppingsborgsgatan 14 Lgh 1202
60226 NORRKÖPING

VISTINGE 6:11

Gunnel Wegelius Vujovic
Odaltorg 3 Lgh 1103
60243 NORRKÖPING

VISTINGE 6:13

Klas Gustafsson
Vistinge Ysundaviken 106

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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61291 FINSPÅNG
VISTINGE 6:13

Ulrika Karlsson
Vistinge Ysundaviken 106
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:14

Eilert Ingvar Harrysson
Vistinge Ysundaviken 104
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:14

Siv Anna Cecilia Harrysson
Vistinge Ysundaviken 104
61291 FINSPÅNG

VISTINGE 6:15

Lennart Andersson
Balders Hage 28
61071 VAGNHÄRAD

VISTINGE 6:16

Lennart Andersson
Balders Hage 28
61071 VAGNHÄRAD

VISTINGE 6:19

Jonas Wahlberg
Vistinge Ysundaviken 111
61291 FINSPÅNG

RÄTTIGHETER UTANFÖR PLANOMRÅDET
Officialservitut väg
Förmån: Vistinge 6:8, Vistinge 6:19
05-FIN-1726.1
Last. Vistinge 6:4

Samhällsplaneringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Dnr KS.2016.0860
Granskningsutlåtande
2019-06-25

1 (4)

Upphävande för del av byggnadsplan D97
DEL AV FASTIGHETEN VISTINGE 6:4
Finspångs kommun, Östergötlands län
Standardförfarande
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Samrådsskede
Detaljplanen för upphävande för del av byggnadsplan D97, del av Vistinge 6:4 (Notbokullen)
har varit utställd för samråd under tiden 12 april till 27 maj 2019.
Granskningsskede
Detaljplanen för upphävande för del av byggnadsplan D97, del av Vistinge 6:4 (Notbokullen)
har varit utställd för granskning under tiden 10 till 24 juni 2019.
Inkomna yttranden Samråd
Myndigheter, nämnder m fl

Inkom datum

1 Länsstyrelsen
2 Trafikverket
3 Lantmäteriet
4 Vattenfall Eldistribution AB
5 STF Bråvalla

2019-05-09
2019-05-22
2019-05-21
2019-05-27
2019-04-10

Anmärkning

Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Inkomna yttranden Granskning
Myndigheter, nämnder m fl

Inkom datum

1 Länsstyrelsen
2 Trafikverket
3 Vattenfall Eldistribution AB
4 Lantmäteriet

2019-06-17
2019-06-20
2019-06-10
2019-06-14

Anmärkning

Nej
Nej
Nej
Nej

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

Kommentar

Kontroll enligt kap 11 PBL
Förslaget strider inte mot de intressen som
Planområdet utökas utifrån Trafikverkets synLänsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10 § punkt.
plan- och bygglagen.
Förutsatt att inga ändringar görs (mer än redaktionella), godkänner Länsstyrelsen planförslaget och behöver inte medverka vid ett eventuellt granskningsskede inför antagande.
2 Trafikverket

Kommentar

Trafikverket har inget att erinra mot upphävandet men önskar att även den del av detaljplanen som tillåter utfart mot riksväg 51 upphävs.

Planområdet ses över utifrån Trafikverkets
synpunkt.

3 Lantmäteriet

Kommentar

Lantmäteriet har ingen erinran och godkänner
därför planförslaget.

Noteras.

För er kännedom har inkommit en ansökan om
bildande av gemensamhetsanläggning till
Lantmäteriet (LM dnr. E1913). Ärendet har
vilandeförklarats fram tills det att beslut om att
upphäva del av den aktuella planen har vunnit
laga kraft.

4 Vattenfall Eldistribution AB

Kommentar

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet.

Planförslaget föranleder inga förändringar
eller flytt av befintliga elanläggningar.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas
av exploatören.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte bygggas över och Vattenfalls anläggningar måste
uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter.
Befintliga elanläggningar måste hållas till-
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gängliga under alla skeden av genomförandet.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader
uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas som äventyrar funktionen eller
driften av nätägarens anläggningar.

5 STF Bråvalla

Kommentar

Då den beskrivna ändringen inte påverkar vår
verksamhet, har vi inget att invända.

Noteras.

Synpunkter på granskningshandlingen
1 Länsstyrelsen

Kommentar

Kontroll enligt kap. 11 PBL
Planförslaget strider inte mot de intressen som
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap 10§
PBL. Länsstyrelsen har inget att erinra mot
förslaget.

Noteras

2 Trafikverket

Kommentar

Trafikverket har inget att erinra.

Noteras

3 Vattenfall Eldistribution AB

Kommentar

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad
Vattenfall har tagit del av granskningshandlingarna

Noteras

för upphävande av del detaljplan och lämnar
följande yttrande.
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i
samrådsskedet har Vattenfall inget ytterligare
att tillägga. Vattenfall har inget att invända
mot de revideringar som gjorts med hänsyn till
de synpunkter Vattenfall framförde i samrådsskedet.
Dock är det viktigt att Trafikverket och Lantmäteriet får del av informationen från samrådet eftersom det handläggs ett ärende hos
Lantmäteriet.
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4 Lantmäteriet

Kommentar

Lantmäteriet har mottagit handlingarna i ert
ärende KS.2016.0860. Lantmäteriet har ingen
erinran att framställa avseende planförslaget.

Noteras

Sammanfattning och revideringar
Med anledning av framförda synpunkter har planeringsenheten gjort en del revideringar av detaljplan för upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 6:4.
Revideringar efter samrådet

 Planområdet utökats Planområdet har utökats för att även upphäva den del i gällande
byggnadsplan som tillåter tillfart direkt från riksväg 51.
Revideringar efter granskning

Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningsskedet.
Forsatt arbete
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta detaljplanen

Planeringsenheten

Marika Östemar
Planarkitekt
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-22

2019-§ 88

Dnr: KS.2016.0860
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Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av
Vistinge 6:4)
Sammanfattning
Trafikverket har byggt om riksväg 51 till 2 + 1 väg med mitträcke och ny cykelväg. I
Vistingekorsningen finns en ny omstigningsplats för kollektivtrafiken.
Fritidshusområdet Notbokullen har fått en ny tillfart via omstigningsplatsen och
den tidigare tillfarten har stängts mot riksväg 51. Området är planlagt sedan tidigare
och den nya vägen har anlagts på mark som enligt byggnadsplan D97 är planlagd
som allmän plats park.
När Trafikverket tog fram arbetsplanen för åtgärderna på riksväg 51 tillfrågades
bygg-och miljönämnden i frågan om lämpligheten att anlägga ny väg över
parkmarken till den nya omstigningsplatsen. Nämnden beslutade 2010-10-05
(BMN§ 321, dnr 10.0279) att åtgärden anses vara en mindre avvikelse från
detaljplanen.
Trafikverket har hos Lantmäteriet ansökt om bildande av gemensamhetsanläggning
för den nya enskilda vägen för att de berörda fastigheterna ska säkras anslutning till
riksväg 51. Lantmäteriet kan inte bilda en gemensamhetsanläggning för mark som i
gällande detaljplan har ändamålet allmän plats park. För att trygga fastighetsägarnas
anslutning till allmän väg krävs att del av gällande byggnadsplan D97 upphävs.
Kommunstyrelsen gav den 27 augusti 2018 Samhällsplaneringsenheten i uppdrag att
upphäva berörd del av byggnadsplan D97 som den nya enskilda vägen strider mot.
Samråd om detaljplaneförslag
Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör
planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet. Kommunen
ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen,
lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs.
Det demokratiska perspektivet är en central del i detaljplanearbetet. Det är därför
viktigt för kommunen att få in så många synpunkter från olika perspektiv.
Beslut om antagande
En detaljplan ska som huvudregel antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får
uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som inte är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Förvaltningen bedömer att denna
detaljplan uppfyller de båda kraven som ställs för att kunna delegera
antagandebeslutet till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-05-22
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Kommunstyrelsens beslut
1. Att godkänna upprättade detaljplanehandlingar för upphävande av del av
byggnadsplan D97 på del av fastigheten Vistinge 6:4 för genomförande av
samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen
2. Att när förslaget till detaljplan varit på samråd och redigerats efter inkomna
synpunkter, i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen ge
samhällsplaneringsenheten i uppdrag att genomföra granskning av
planförslaget för del av fastigheten Vistinge 6:4
3. Att föreslå kommunfullmäktige att delegera beslutet om att anta
upphävande av del av byggnadsplan D97 för del av fastigheten Vistinge 6:4
till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att delegera beslutet om att anta upphävande av del av byggnadsplan D97
för del av fastigheten Vistinge 6:4 till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap
27 § plan- och bygglagen
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Markerad del av byggnadsplan för del av
Vistinge 6:4 med tillhörande bestämmelser
föreslås upphävas.

KS.2016.0860
Antagandehandling
2019-06-25
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Magnus Pirholt

2019-04-01
Dnr KS.2018.1056

1 (2)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Ahlqvist som önskar att det ska
byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren
uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.
Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att Skanska och Ikea bygger
tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små trivsamma och
smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större plånboken
utan medelinkomsttagare. Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av såväl
barnfamiljer som äldre men går knappt att få tag på.
Vid kontakt med förslagsställaren beskrivs att Boklok är ett bra budgetboende som
förslagsställaren har erfarenhet av från tidigare bostadsort. I och med att konceptet
vänder sig till både yngre och äldre så bidrar det till att skapa en större rörlighet på
bostadsmarknaden. Att tex äldre av ekonomiska skäl inte är tvingade att bo kvar i
hus som i sin tur skulle kunna frigöras för småbarnsfamiljer.
Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har
förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga
för ytterligare bostäder och i förvaltningens uppdrag ingår att skapa möjligheter för
ett varierat boende. Förvaltningen arbetar med flera detaljplaner innehållande
bostäder på kommunägd mark och vartefter dessa antas skapas möjligheter för
kommunen att göra markanvisningar för dessa områden. I samband med det
skickas en förfrågan om intresse av att bygga i området, enligt kommunen
fastställda villkor, ut till potentiella intressenter och de företag som har anmält sig
till kommunens intresselista. Av de bolag som lämnar in anmälan till
markanvisningen kommer kommunen efter urval teckna avtal om
markanvisning/marköverlåtelse med de bolag som bäst uppfyller fastställda villkor.
Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling av
Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är intresserade
av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för dialog med finns
både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den aktör som omfattas
av konceptet BoKlok.
Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en
efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med
BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång.

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

2019-04-01
Dnr KS.2018.1056

2 (2)

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

malin ahlqvist <malin_ahlqvist@yahoo.se>
den 3 oktober 2018 19:04
Finspångs Kommun
Medborgar förslag gällande boenden
image1.png; ATT00001.txt

Hej ,
Vill återigen lämna medborgarförslag gällande mindre boende för ensam eller familj . Lämnade ett
2015, vilket jag ej fått återkoppling på.
Finspång kommun borde överväga att kontakta boklok.
Skanska och Ikea bygger tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små
trivsamma och smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större plånboken
utan medelinkomsttagare. Jag har själv ägt en i Helsingborg och älskade min bostad som var både
prisvärd och super trivsam med allt jag behövde samt en mysig uteplats.
Finspång behöver nya fräscha lägenheter/radhus!
mindre prisvärdabostäder efterfrågas av så väl barn familjer som äldre, men knappt går att få tag på.
I Kommunen har det under en tid funnits nyproduktion av privata villor och enstaka hyreshus med
dyra månadshyror. Bryt trenden, sälj mark till ikea och bygg bostäder som folk vill ha och framförallt
har råd med.
Kontakt@boklok.se
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Med vänlig hälsning,
Malin Ahlqvist
Tel 0709-226881
Skickat från min iPhone
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-17

2019-§ 271

Dnr: KS.2018.1056

42 (42)

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Ahlqvist som önskar att det ska
byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren
uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.
Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att Skanska och Ikea bygger
tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små trivsamma och
smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större plånboken
utan medelinkomsttagare. Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av såväl
barnfamiljer som äldre men går knappt att få tag på.
Vid kontakt med förslagsställaren beskrivs att Boklok är ett bra budgetboende som
förslagsställaren har erfarenhet av från tidigare bostadsort. I och med att konceptet
vänder sig till både yngre och äldre så bidrar det till att skapa en större rörlighet på
bostadsmarknaden. Att tex äldre av ekonomiska skäl inte är tvingade att bo kvar i
hus som i sin tur skulle kunna frigöras för småbarnsfamiljer.
Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har
förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga
för ytterligare bostäder och i förvaltningens uppdrag ingår att skapa möjligheter för
ett varierat boende. Förvaltningen arbetar med flera detaljplaner innehållande
bostäder på kommunägd mark och vartefter dessa antas skapas möjligheter för
kommunen att göra markanvisningar för dessa områden. I samband med det
skickas en förfrågan om intresse av att bygga i området, enligt kommunen
fastställda villkor, ut till potentiella intressenter och de företag som har anmält sig
till kommunens intresselista. Av de bolag som lämnar in anmälan till
markanvisningen kommer kommunen efter urval teckna avtal om
markanvisning/marköverlåtelse med de bolag som bäst uppfyller fastställda villkor.
Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling av
Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är intresserade
av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för dialog med finns
både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den aktör som omfattas
av konceptet BoKlok.
Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en
efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med
BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång.
Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-17

43 (42)

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Magnus Pirholt

2019-04-02
Dnr KS.2018.1150

1 (1)

Kommunstyrelsen

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel
Sammanfattning
Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående betongsuggor med lokal
Finspångsprägel. Utifrån att frågan om parken på Bergslagstorget och dess framtida
utseende behandlades på Kommunstyrelsen 2018-10-15 framförde Torgny Maurer
att de oestetiska betongsuggorna som hindrar fordon tillträde till torget skulle kunna
utformas med en lokal prägel. Vissa andra kommuner har tagit fram betongsuggor i
form av exempelvis lejon, får och ejder som Torgny Maurer upplever vara mer
estetiska. Dessa betonghinder med lokal prägel föreslås även kunna placeras ut på
andra platser i staden som utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle
kunna beslutas av KF eller kanske genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning
till ovanstående föreslår Torgny Maurer att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att till lämplig instans att utreda kostnaden samt ta fram
ett lokalt utformat betonghinder för stadens utsmyckning.
Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för
centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat Cirkustorg
som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde
i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö och
resulterade i att olika ytor provmöblerades för att skapa olika rumsliga miljöer.
Senare under år 2018 anvisades medel för att enligt ett liknande koncept tillskapa
åtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019, det så kallade vintertorget.
Utifrån att ovanstående åtgärder har varit av temporär karaktär och att en långsiktig
helhetslösning för Bergslagstorget ännu inte är klarlagd så är det inte heller klart hur
en eventuell avstängning för trafik ska ske eller utformas.
Med anledning av ovanstående föreslås att motionen avslås.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå motionen angående betongsuggor med Finspångsprägel.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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måndag 15 oktober 2018

Finspång 2018-10-15

Motion angående betongsuggor med lokal Finspångsprägel
På KS 2018-10-15 behandlades frågan om parken på Bergslagstorget samt dess framtida utseende. Jag
nämnde då de tråkiga och oestetiska betongsuggorna som skall hindra fordon tillträde till torget. Jag
framförde också förslaget att dessa skulle kunna utformas med en lokal prägel, så som gjorts med
framgång i tex Stockholm (Lejon) Visby (Får) Nynäshamn (Ejder) etc. Dessa mer estetiska betonghinder
skulle även kunna placeras på andra ställen i staden för att på så sätt vara en del i stadens
utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle kunna beslutas av KF eller kanske genom en allmän
förslagstävling.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
Att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen uppdraget att till lämplig instans kostnadsutreda
samt ta fram ett lokalt utformat betonghinder (Betongsugga) för stadens utsmyckning.

____________________________________
Torgny Maurer (SD)
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Kommunstyrelsen

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-17

2019-§ 272

Dnr: KS.2018.1150

42 (42)

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel
Sammanfattning
Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående betongsuggor med lokal
Finspångsprägel. Utifrån att frågan om parken på Bergslagstorget och dess framtida
utseende behandlades på Kommunstyrelsen 2018-10-15 framförde Torgny Maurer
att de oestetiska betongsuggorna som hindrar fordon tillträde till torget skulle kunna
utformas med en lokal prägel. Vissa andra kommuner har tagit fram betongsuggor i
form av exempelvis lejon, får och ejder som Torgny Maurer upplever vara mer
estetiska. Dessa betonghinder med lokal prägel föreslås även kunna placeras ut på
andra platser i staden som utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle
kunna beslutas av KF eller kanske genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning
till ovanstående föreslår Torgny Maurer att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att till lämplig instans att utreda kostnaden samt ta fram
ett lokalt utformat betonghinder för stadens utsmyckning.
Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för
centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat Cirkustorg
som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde
i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö och
resulterade i att olika ytor provmöblerades för att skapa olika rumsliga miljöer.
Senare under år 2018 anvisades medel för att enligt ett liknande koncept tillskapa
åtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019, det så kallade vintertorget.
Utifrån att ovanstående åtgärder har varit av temporär karaktär och att en långsiktig
helhetslösning för Bergslagstorget ännu inte är klarlagd så är det inte heller klart hur
en eventuell avstängning för trafik ska ske eller utformas.
Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att avslå motionen angående betongsuggor med Finspångsprägel
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Magnus Pirholt

2019-04-03
Dnr KS.2018.1253

1 (2)

Kommunstyrelsen

e-förslag: gästbrygga i centrum
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på
lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många
som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan och inte
har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän angöringsplats
för båtar. Vidare beskriver förslagsställaren att en allmän brygga i anslutning till
centrum skulle bidra till ökad handel och konsumtion i centrum samt att det
dessutom skulle vara trevligt i den fina miljö som finns.
Vid kontakt med förslagsställaren så förtydligar förslagsställaren att det inte enbart
skulle vara till nytta för båtägare utan att området även skulle kunna ordnas med
publika ytor med sittplatser och liknande som allmänheten kan nyttja. Lunchtid är
det mycket människor som rör sig i centrum och då skulle det kunna vara möjligt
att köpa en lunch i centrum och ta med sig för att äta i området vid gästbryggan.
Förslaget skulle även innebära att boende och sommargäster skulle bli mindre
beroende av bilen för att utföra ärenden i form av handel och för att ta del av den
samhällsservice som finns i centrum. Vidare beskriver förslagsställaren att det är
svårt att se något negativt med förslaget. Utöver den ekonomiska faktorn så ser
förslagsställaren att förslaget bara medför positiva effekter.
Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i utvecklingen
av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att en gästbrygga
bidrar till ett mer levande centrum och det finns med i kommunens långsiktiga
planering.
Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har
förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga
för ytterligare bostäder. Ett av dessa detaljplaneuppdrag som förvaltningen har är
utveckla det gamla stationsområdet för bostäder i kombination med att
sammankoppla stationsområdet med centrum och skapa allmänna ytor för
rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta arbete finns planerat att även
skapa möjligheter för någon form av brygga och gångstråk som ska vara tillgänglig
för allmänheten.
Det finns emellertid flera perspektiv att ta hänsyn till och som behöver fortsatt
utredning innan ett eventuellt anläggande av en brygga kan ske varav några av dessa
är:

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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• Föroreningssituationen i Skutbosjön
• Säker gångpassage över järnvägsspåret
Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området så
ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en gästbrygga i
Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för
Stationsområdet. Det ger möjligheter att samordna utformningen av bostäder,
allmänna gångstråk och hur en eventuell gästbrygga sammankopplas på bästa sätt till
centrum.
Som nämnts innan så delar förvaltningen förslagsställarens uppfattning kring att en
gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs
centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta
målpunkter för att stärka sjölivet och nyttja närheten till vatten är också ett sätt att
öka Finspångs tätorts attraktivitet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Gästbrygga i centrum
Sammanfattning
Utred möjligheten att anlägga en gästbrygga vid Skutbosjön i centrum

Beskrivning
Det är många som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan. Om man vill ta
en tur in till centrum gör att äta, handla eller bara ta en glass så går inte det. Att anlägga en gästbrygga
på lämplig plats skulle öka handel och konsumtion i centrum, inte minst under sommarmånaderna. Idag
finns ingen chans för oss med båtar att ta oss in till centrum och lägga till. Det skulle också vara trevligt
med en allmän brygga i den fina miljö som finns. Båtföreningen som finns idag har inga lediga platser
och kön är lång har jag förstått. Så bygg en härlig fin gästbrygga

Peter Lindberg pettalindberg@gmail.com

Onlineunderskrifter
Nr. Namn

Datum

1

Peter Lindberg

2018-0824

2

Hans Lindberg

2018-0824

3

Birgitta Öhman

2018-0824

4

Fredrik Öhman

2018-0828

Kommentar

Perfekt för att ta båten in till Finspångs centrum och handla.
Gästbrygga är bra för handlare och invånare!

5 Anders Bygghammar

2018-0828

6

Inger Arvidsson

2018-0907

7

Göran Arvidsson

2018-0907

8

Ulrika Johansson

2018-0920

9

Annelie Telleskog

2018-1021

Ett mycket bra förslag!

10

Tedd Telleskog

2018-1021

Väntat länge på en sådan brygga.
Hoppas det blir verklighet.

11 Fredrik Grundström

2018-1021

12

Sebastian Daagh

2018-1022

13

Johan Rack

2018-1022

14

Christian Engmark

2018-1022

15 Joachim Wastesson

2018-1022

16

Rickard Bergström

2018-1022

17

Richard Telleskog

2018-1022

18

Deciree Engmark

2018-10-

Bra förslag!
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Nr. Namn

Datum

Kommentar

22
19

Joakim Sellbrand

2018-1022

20

Tobias Sellbrand

2018-1022

21

Dennis Sandén

2018-1022

22

Sofie Hellström

2018-1022

23 Stefan Abrahamsson

2018-1022

24

Emma Telleskog

2018-1022

25

Gösta Johansson

2018-1022

26

Mats Palm

2018-1022

Mycket bra förslag.

27 Madelene Sellbrand

2018-1023

28

Jim Staf

2018-1023

29

Ann Gudjonsson
Andersson

2018-1024

Jag skriver under förslaget om gästbrygga

30

Gert Andersson

2018-1024

Stödjer förslaget om gästbrygga

31

Marie Staf

2018-1024

32

Martina Danborg

2018-1024

33

Pelle Sjöborg

2018-1024

34 Jessica Johannesson

2018-1025

35

Rauno Heiskanen
Dahlström

2018-1025

36

Camilla Kronholm

2018-1025

37

Elsy Telleskog

2018-1025

38

Daniel Svanér

2018-1031

39

ingbritt johansson

2018-1102

40

Carina Svensson

2018-1115

41

Leif Andersson

42

Kurt Eriksson

Mycket bra förslag , attraktivt och lite unikt . Förbättrar bilden av
centrum.

2018-11- Mycket god ide tillsammans med de övriga upprustningar som är på
22
gång runt Skuten. Jag stödjer detta förslag.
2018-1122
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Sammanträdesdatum:
2017-05-31

2017-§ 77

Dnr: KS.2016.1012

27 (38)

e-förslag: Båtplatser nedanför Finspångs station
Lars Björk har via www.finspang.se lämnat in e-förslag som renderat tillräckligt
många underskrifter för att behandlas. Lars skriver: ” Det saknas en gästhamn för
alla som vill komma båtvägen till Finspång. Det enda som finns är en privat
låst brygga, dvs ingen möjlighet att besöka Finspång för ett kort eller längre
båtbesök”
Det Lars Björk vill att Finspångs kommun gör är ”att Fsp kommun anlägger
en gästbrygga för ett antal småbåtar, nedanför Finspångs järnvägsstation
samt utför en strandpromenad runt "hamnen" i Finspång, så att det blir en
levande hamn i tätorten. "Hamnen" kommer då att ligga på ett trevligt
promenadavstånd till Fsp centrum, och kommer att medföra ett mer levande
centrum”
Det Lars föreslår är något som funnits med i diskussioner i utvecklingen av
stationsområdet under en lång tid och förvaltningen tror, som Lars, att en
gästbrygga/hamn skulle bidra till ett mer levande centrum. Det finns dock ett antal
perspektiv och andra intressenter att ta ställning till för en sådan utveckling. Det
första är de kända föroreningarna i Skutbosjön och det arbete i vatten som
anläggningen av en gästbrygga/hamn skulle innebära. Förvaltningen har haft
kontakt med Länsstyrelsen som inte utesluter anläggning av en sådan men
informerar om att detta kräver omfattande samråd med länsstyrelsen och att flera
olika utredningsarbeten och tillhörande konsekvensbeskrivningar behöver göras.
Det här är en process som kan ta flera år och som är väldigt svår att
kostnadsberäkna. Detta trots Lars Björks inspel via e-post där han skriver ”Du
tänker väl på att man kan anlägga en flytbrygga med minimal påverkan på bottensedimenten”
Även järnvägsspåret som ägs av Trafikverket behöver beaktas i detta läge för
att skapa bra passager och övergångar mot en tänkt gästbrygga/hamn.
Förvaltningen har varit i kontakt med Trafikverket som inte heller de håller
det som en omöjlighet att anlägga övergångar ”…även om våra riktlinjer är
tveksamma till detta. Riktlinjen revideras just nu, för att inte utesluta
exempelvis sådana här åtgärder då Trafikverket gärna vill vara med och bidra
till en sådan här utveckling” Detta kräver dock en utredning av en
plankorsning och dess skyddsnivå. En sådan kostar cirka 100 000 kronor och
tar ca 2-3 månader att genomföra. Utredningen kan Trafikverket göra men
kostnaden behöver kommunen själva stå för.
Parallellt med Lars Björks e-förslag har Finspångs kommun fått en begäran
om markanvisning (KS.2016.1112) från NCC Sverige AB (NCC) gällande del
av fastigheterna Högby 1:1 och 1:2, vilket är det som vi allmänt kallar
Stationsområdet. NCCs ambition är att bygga ca 200 stycken hyresrätter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
78

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-05-31

28 (38)

samt eventuellt garage och parkeringsplatser. Därtill vill de tillsammans med
kommunen utreda möjligheten att inkludera andra ytor som kommunen
anser nödvändigt. Lars Björk uppmärksammar också detta förslag och
skriver i e-post till förvaltningen.
”Jag såg nyheten om NCC ang byggnation om 200 lgh. Det kommer ju att göra att
det ställs ännu högre krav på att hela området nedanför Curt Nicolin gymnasiet,
gamla järnvägsstationen, samt det ”nya” bostadsområdet blir en del av
strandpromenad, GÄSTBRYGGA, upprensning och uppsnyggning så att vi får ett
mera levande centrum i Finspång. Självklart måste vi få till någon restaurang/café
verksamhet med öppettider på kvällen också. Som jag skrev i mitt förslag – det
finns många med båt runt om Glan, som kan komma ända in till Finspångs
Centrum – vilket är en stor fördel som inte många andra orter har. Det måste vi
utnyttja!”
Som nämnts innan så delar förvaltningen Lars Björks uppfattning kring att en
gästbrygga/hamn i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs
centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta
målpunkter för att stärka sjölivet och utnyttja vår närhet till vatten är också ett sätt
att öka Finspångs tätorts attraktivitet. Anläggningen av en gästbrygga/hamn är som
ovan beskrivet komplicerad och utan vidare utredningar med de perspektiv som
lyfts så är det idag inte möjligt att beräkna kostnad eller tidsåtgång för ett sådant
projekt. NCCs markanvisning ger oss dock en utgångspunkt och en
samarbetspartner i utvecklingen av området som vi tidigare saknat vilket gör att
arbetet med utvecklingen av området skulle kunna inkorporeras i det gemensamma
arbetet som vi står inför.
Yrkande
Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att beakta Lars Björks medborgarförslag i fortsatt utveckling av
stationsområdet.
2. Att anse e-förslaget besvarat.
-----
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e-förslag: gästbrygga i centrum
Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på
lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många
som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan och inte
har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän angöringsplats
för båtar. Vidare beskriver förslagsställaren att en allmän brygga i anslutning till
centrum skulle bidra till ökad handel och konsumtion i centrum samt att det
dessutom skulle vara trevligt i den fina miljö som finns.
Vid kontakt med förslagsställaren så förtydligar förslagsställaren att det inte enbart
skulle vara till nytta för båtägare utan att området även skulle kunna ordnas med
publika ytor med sittplatser och liknande som allmänheten kan nyttja. Lunchtid är
det mycket människor som rör sig i centrum och då skulle det kunna vara möjligt
att köpa en lunch i centrum och ta med sig för att äta i området vid gästbryggan.
Förslaget skulle även innebära att boende och sommargäster skulle bli mindre
beroende av bilen för att utföra ärenden i form av handel och för att ta del av den
samhällsservice som finns i centrum. Vidare beskriver förslagsställaren att det är
svårt att se något negativt med förslaget. Utöver den ekonomiska faktorn så ser
förslagsställaren att förslaget bara medför positiva effekter.
Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i utvecklingen
av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att en gästbrygga
bidrar till ett mer levande centrum och det finns med i kommunens långsiktiga
planering.
Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har
förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanelägga
för ytterligare bostäder. Ett av dessa detaljplaneuppdrag som förvaltningen har är
utveckla det gamla stationsområdet för bostäder i kombination med att
sammankoppla stationsområdet med centrum och skapa allmänna ytor för
rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta arbete finns planerat att även
skapa möjligheter för någon form av brygga och gångstråk som ska vara tillgänglig
för allmänheten.
Det finns emellertid flera perspektiv att ta hänsyn till och som behöver fortsatt
utredning innan ett eventuellt anläggande av en brygga kan ske varav några av dessa
är:
• Föroreningssituationen i Skutbosjön
• Säker gångpassage över järnvägsspåret
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Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området så
ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en gästbrygga i
Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för
Stationsområdet. Det ger möjligheter att samordna utformningen av bostäder,
allmänna gångstråk och hur en eventuell gästbrygga sammankopplas på bästa sätt till
centrum.
Som nämnts innan så delar förvaltningen förslagsställarens uppfattning kring att en
gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs
centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta
målpunkter för att stärka sjölivet och nyttja närheten till vatten är också ett sätt att
öka Finspångs tätorts attraktivitet.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

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

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar
Sammanfattning
Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en cykelbana längs med
Banvallen mellan Ljusfallshammar och Borggård. Finspångs kommun äger inte
aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- och
cykelbana ska kunna anläggas.
Ett medborgarförslag har inkommit från Ulla Reif som önskar en cykelbana längs
med banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med
mycket tung trafik. Förvaltningen har vid flertalet tillfällen försökt att få kontakt
med förslagsställaren men inte lyckats.
Handläggning av ärendet
Förvaltningen fick under 2018 uppdraget att utreda huruvida en gång-och cykelbana
var möjlig längs med Banvallen. Sträckningen omfattade Borggård-Prästköp Ljusfallshammar. Förvaltningen valde att dela upp sträckan i två etapper. Första
etappen Borggård- Prästköp. Andra etappen Prästköp-Ljusfallshammar.
Då Finspångs kommun inte äger aktuell mark har kontakt tagits med berörda
markägare på etapp 1 Borggård- Prästköp. I kontakten med markägare har
förvaltningen lämnat information om upprustning av banvall samt ersättningsnivå
för nyttjandet av marken.
Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs
kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen till
gång-och cykelbana.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
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Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar
Sammanfattning
Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en cykelbana längs med
Banvallen mellan Ljusfallshammar och Borggård. Finspångs kommun äger inte
aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- och
cykelbana ska kunna anläggas.
Ett medborgarförslag har inkommit från Ulla Reif som önskar en cykelbana längs
med banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med
mycket tung trafik. Förvaltningen har vid flertalet tillfällen försökt att få kontakt
med förslagsställaren men inte lyckats.
Handläggning av ärendet
Förvaltningen fick under 2018 uppdraget att utreda huruvida en gång-och cykelbana
var möjlig längs med Banvallen. Sträckningen omfattade Borggård-Prästköp Ljusfallshammar. Förvaltningen valde att dela upp sträckan i två etapper. Första
etappen Borggård- Prästköp. Andra etappen Prästköp-Ljusfallshammar.
Då Finspångs kommun inte äger aktuell mark har kontakt tagits med berörda
markägare på etapp 1 Borggård- Prästköp. I kontakten med markägare har
förvaltningen lämnat information om upprustning av banvall samt ersättningsnivå
för nyttjandet av marken.
Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs
kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen till
gång-och cykelbana.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
-----
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Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022
Sammanfattning
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). I Finspångs kommun har arbetet genomförts
med ett brett deltagande som ett led i att stärka medvetenheten och delaktigheten
vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Genom workshops med respektive sektor
och de kommunala bolagen har de verksamheter kommunen har hand om belysts
genomgående. Arbetet har bestått av att identifiera samhällsviktiga
verksamheter, identifiera kritiska beroenden och bedöma risker. Utifrån detta har
sedan en sammanställning gjorts där identifierade brister och sårbarheter lyfts
fram vilket sedan resulterat i en åtgärdslista.
De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som omfattar:
 naturolyckor och klimateffekter
 andra olyckor
 stora/omfattande bränder
 störning elförsörjning
 IT- och telebortfall
 dricksvattenförorening och vattenbrist
 drivmedels- och bränslebrist
 antagonistiska hot och social oro
 epidemier och smitta
 strålning och kemiska utsläpp
Utifrån analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en
sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de största
sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och telefoni.
Dessa risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt kan de
medföra allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms
krisledning/krisberedskap, säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens
gränser, transporter, våldsbejakande extremism och kontinuitetshantering som
områden där kommunen har behov av utveckling.
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Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför om att
ta fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att implementera
kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för våldsbejakande
extremism.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022.
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Sammanfattning
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap (LEH). I Finspångs kommun har arbetet
genomförts med ett brett deltagande som ett led i att stärka medvetenheten
och delaktigheten vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Genom workshops
med respektive sektor och de kommunala bolagen har de verksamheter
kommunen har hand om belysts genomgående. Arbetet har bestått av att
identifiera samhällsviktiga verksamheter, identifiera kritiska beroenden och
bedöma risker. Utifrån detta har sedan en sammanställning gjorts där
identifierade brister och sårbarheter lyfts fram vilket sedan resulterat i en
åtgärdslista.
De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som
omfattar naturolyckor och klimateffekter, andra olyckor, stora/omfattande
bränder, störning elförsörjning, IT- och telebortfall, dricksvattenförorening
och vattenbrist, drivmedels- och bränslebrist, antagonistiska hot och social
oro, epidemier och smitta samt strålning och kemiska utsläpp. Utifrån
analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en
sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de
största sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och
telefoni. Dessa risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt
kan de medföra allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms
krisledning/krisberedskap, säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens
gränser, transporter, våldsbejakande extremism och kontinuitetshantering
som områden där kommunen har behov av utveckling.
Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför
om att ta fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att
implementera kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för
våldsbejakande extremism.
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Inledning
Svensk krisberedskap har som övergripande målsättning att värna om befolkningens liv och
hälsa, samhällets funktionalitet, miljömässiga och ekonomiska värden, nationell suveränitet
samt upprätthållande av grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga
fri- och rättigheter. Krisberedskapsarbetet tar också fokus på samtliga tre faser av en händelse;
före, under och efter. Därför fokuseras arbetet inte bara på att hantera inträffade händelser för
att minimera skador utan också på att minska risken för att de överhuvudtaget inträffar, där
det är möjligt. Det förebyggande arbetet är alltså centralt.
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner analysera vilka extraordinära
händelser som kan inträffa i kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. En
extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i samhällsviktiga funktioner och som
kräver skyndsamma insatser. Arbetet ska sedan värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys1 vars redovisning ska uppfylla kraven som ställs enligt föreskrift2.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett handlingsprogram
för förebyggande verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan
leda till räddningsinsatser3. Finspångs kommun har valt att redovisa en del av analysarbetet
enligt LSO även i detta dokument.

Syfte och mål
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter
som finns i kommunen för att kunna förbättra tryggheten i kommunen både i vardag och vid
allvarligare händelser.
Målet är att:


ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och
sårbarhet och ökar förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet



ge beslutsstöd till beslutsfattare och verksamhetsansvariga



ge underlag för information om samhällets risker och sårbarheter till allmänheten



bidra till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort och
som kan påverka kommunens verksamhet och samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område

1

2 kap. 1 § LEH
4 § MSBFS 2015:5
3
3 kap. 3 § LSO
2

2
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Kommunens ansvarsområde och uppgifter
Kommunens ansvar kan delas in i tre områden: som samhällsbyggare, som tjänsteleverantör
och som myndighetsutövare. Finspångs kommun har enligt lag ansvar för frågor som
socialtjänst, vård och omsorg av äldre och funktionsnedsatta, barnomsorg, skola, plan- och
byggfrågor, miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vattenförsörjning och
avlopp, bibliotek, räddningstjänst och civilt försvar. Verksamheter som kultur och fritid,
bostäder, energiförsörjning och näringsliv sker istället på frivillig grund.

Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda
politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar beslut i frågor som
har en principiell betydelse eller av en annan anledning är viktig för kommunen.
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen ansvarar för all verksamhet i kommunen. Det innebär alla de tjänster som
vänder sig till medborgarna samt funktioner som ekonomi, kansli och personal.
Kommunstyrelsens uppgift är att ta fram vad som ska göras för att uppnå de mål och uppdrag
som kommunfullmäktige har beslutat om.
Vid sidan av kommunstyrelsen finns olika nämnder: bygg- och miljönämnden och sociala
myndighetsnämnden, som ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda. Nämnderna ska se
till att verksamheten inom det avsedda området sköts enligt de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt och enligt de lagar som gäller för verksamheten. Kommunen har
också en krisledningsnämnd som kan träda i kraft vid extraordinära händelser. Därutöver utser
kommunfullmäktige valnämnd, revision och överförmyndare.
Finspångs kommuns förvaltning leds av kommundirektören med ledningsstab och är
organiserad i fem sektorer4:


ledningsstab



sektor samhällsbyggnad



sektor social omsorg



sektor utbildning



sektor vård och omsorg

Kommunala bolag
Delar av Finspångs kommuns verksamhet drivs i bolagsform. Moderbolag är Finspångs
förvaltnings- och industrihus AB (FFIA). I FFIA ingår Finspångs Tekniska, Finspångs stadsnät
Finet AB och Vallonbygden AB.
Finspångs tekniska: ansvarar för tjänster inom fjärrvärme, vatten, avlopp, elhandel och
avfallshantering. Dessutom sköter de kommunens gator, grönområden och allmänna platser.

4

Finspångs kommuns webbsida: www.finspang.se/kommunochpolitik
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Finspångs stadsnät Finet AB: ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen samt ett
driftsäkert nät.
Vallonbygden AB: är kommunens bolag för bostadsförsörjning och kommunens största
hyresvärd. Vallonbygden förvaltar även Finspångs kommuns fastigheter fram till årsskiftet
2019/2020 då fastighetsförvaltningen flyttas till sektor samhällsbyggnad.

Kommunens geografiska förutsättningar
Finspång är en av 13 kommuner i Östergötlands län. Kommunen ligger i inlandet och har
drygt 21 700 invånare. Stora delar av kommunen är obebyggda och täckta av skog, sjö eller
åker. Befolkningen är koncentrerad till kommunens centralort med ca. 13 000 invånare5 och
till övriga tio tätorter: Borggård, Butbro, Falla, Grytgöl, Hällestad, Igelfors, Ljusfallshammar,
Lotorp, Rejmyre och Sonstorp. Finspångs tätort är centralort och ligger i södra delen av
Finspång med mycket bra pendlingsmöjligheter till främst Norrköping. Finspångs tätort är en
levande industriort med ett näringsliv som har en unik struktur med såväl småföretag, mindre
industrier och flera världsledande internationella företag.
Finspångs tätort präglas av centralt belägen industri med internationell verksamhet,
tillsammans med slottet och flera sammanhängande parkmiljöer. I tätorten finns det stora
sport- och rekreationsområdet Arena Grosvad. Finspångs tätort har en positiv
befolkningsökning och är tillsammans med de närmsta tätorterna Falla, Butbro och Lotorp,
den del av kommunen som växer mest.
I Finspångs tätort finns ett större utbud av dagligvaru- samt detaljhandel koncentrerat till
främst centrum vid Bergslagstorget samt handelsområdet Viberga. I tätorten finns ett flertal
drivmedelsstationer och laddstolpar för elbilar. Dock saknas tillgång till biogas. Här finns
också ett flertal restauranger, banker och annan service. I Finspångs tätort finns också
närsjukvård och äldreboenden, ett flertal förskolor, grundskolor samt två gymnasieskolor.
Från Finspångs tätort utgår hemtjänsten. I tätorten finns stöd och service för boende med
psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Kulturhuset, kulturskolan med sin verksamhet,
fritidsgården Hörnan samt kommunens huvudbibliotek och turistbyrå finns även dessa i
tätorten.
En stor naturtillgång är de många sjöarna i kommunen. Det finns 368 namngivna sjöar varav
60 stycken är större än 5 hektar. Sjöarna har olika kvalitet och förutsättningar beroende på
omgivande marker och människans aktiviteter. De används för en mängd ändamål, till
exempel bad, fiske, rekreation, dricksvattentäkt, dagvattenrecipient, mottagare av
avloppsvatten, vattentäkt för bevattning, fiskodling och täkt för processvatten till industrier.
Finspångs tätort har en väl utvecklad kollektivtrafik. De busslinjer som trafikerar landsbygden
och sträckorna Linköping-Norrköping, passerar stora delar av tätorten och försörjer den med
busstrafik. Det finns även en servicelinje som är anropsstyrd, samt en tätortslinje vars
sträckning enbart går i tätorten. Busstationen ligger i anslutning till centrum, på gångavstånd
från ortens största arbetsställen och serviceutbud.

5

SCB, Folkmängd per tätort efter region och vart 5:e år
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Agenda 2030 och tillväxtmål 30/35
Ett prioriterat uppdrag för Finspångs kommun är implementeringen av de 17 globala
hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 i kommunens ordinarie styrning och ledning från och
med 2020. Agenda 2030 som styrmodell erbjuder en tvärsektoriell helhetssyn på kommunens
verksamheter och dess bidrag till en hållbar utveckling. Dessutom bidrar den till en tydligare
kvalitetssäkring av kommunens uppdrag. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela den
kommunala organisationen. Agenda 2030 bygger på att alla delar av samhället inkluderas i
genomförandet och aktivt jobbar mot samma mål.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom det tillväxtmål som Finspångs
näringslivsråd arbetat fram. I korthet går det beslutade tillväxtmålet ut på att Finspångs
kommun ska ha 30 000 invånare år 2035. Dessutom lades i fullmäktige till två mål om social
hållbarhet samt ekologisk hållbarhet.
Det nya målet för Finspång om 30 000 invånare år 2035 innebär en stor befolkningsökning
och därmed ett stort behov av fler bostäder6. En sådan positiv och snabb utveckling ställer inte
enbart krav på Finspångs kommuns förmåga att möta efterfrågan på bostäder. Det ställer även
krav på utveckling av centrala samhällsfunktioner som vägar och kommunikationsstråk,
vatten och avlopp, skolor, vård och omsorg samt övrig samhällsservice. Finspång ska växa på
ett hållbart sätt. Det är därför viktigt att bebyggelseutvecklingen bygger på och utnyttjar
befintliga resurser och infrastruktur. Detta innebär ett hushållande med resurser och medför
fördelar ur såväl ekonomisk som ekologisk och social synvinkel. Syftet med planeringen är att
skapa ett attraktivt Finspång med blandad bebyggelse och goda förutsättningar för ett
livskraftigt näringsliv.
Infrastruktur i en växande kommun
När kommunen växer är det viktigt att det görs så att infrastruktur i form av vägar, gång- och
cykelstråk underlättar för boende i de nya områdena att ta sig till arbete, service och till
allmänna kommunikationer. Likaså är det av vikt att infrastruktur för vatten och avlopp kan
anläggas på ett kostnadseffektivt och miljömässigt smart sätt i de nya utpekade områdena.
Detta ställer krav på att befintliga anläggningar för vattendistribution och avloppsrening klarar
av en utökning i den omfattning som planeras. Det kommer att behövas investeringar i
befintliga anläggningar och utökning av kapaciteten för att göra utvecklingen av en större
tätort möjlig.
Med de volymer som tillväxtmålet utgår ifrån är det också viktigt att planera för boenden i
olika former, såväl småhus som mindre och större flerfamiljshus kommer att behövas.
Enskilda småhus tar mycket mark i anspråk och därför är bedömningen att merparten av de
nya bostäderna behöver byggas som flerfamiljshus. För Finspångs utveckling är det av stor
vikt att infrastruktur så som vägar och järnvägar utvecklas. Extra prioriterat är den
inplanerade förbifarten för riksväg 51, eftersom den förändringen har stor påverkan på risker
och sårbarheter i infrastrukturen.
Ett tryggt samhälle
Finspång planeras och byggs på sådant sätt att det skapas fysiska och sociala förutsättningar
för att invånarna ska uppleva att samhället är tryggt och säkert att leva i. Upplevd trygghet är
avgörande för att få människor att röra sig i utemiljöer. Det ska vara naturligt att
trygghetsskapande åtgärder som exempelvis belysning och röjning av vegetation beaktas i
6

Finspångs kommuns webbsida: www.finspang.se/bobyggaochmiljo/samhallsplanering/oversiktsplanering
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planering och utformning av allmänna och offentliga miljöer som parkeringsytor,
busshållplatser, gator och torg. Detsamma ska gälla när nya områden exploateras för
bostadsbyggande och verksamheter.
Att motverka känslan av otrygghet är dock inte bara en fråga om fysiska åtgärder. Det handlar
lika mycket om hur människor umgås och samspelar med varandra. Därför är det angeläget att
trygghetsskapandet är en fråga där flera är delaktiga och medverkande, till exempel skola,
polis, socialtjänst, föreningsliv, näringsliv med flera.
Interkommunala och regionala samband
Samverkan och samarbeten över kommun- och länsgränser blir allt viktigare i tider av en allt
äldre befolkning, när nya områden byggs och utvecklas och när service på landsbygden inte
alltid går att erbjuda inom kommunens gränser. Finspång har ett bra läge mitt emellan tre
stora städer och expansiva områden. Mitt mellan Linköping, Norrköping och Örebro finns
stora förutsättningar för tillväxt och utveckling.
Genom Finspång går riksväg 51 som binder samman bergslagen med framförallt Norrköpings
hamn, men även med E4:an och södra stambanan. För en fortsatt utveckling av Finspång är
riksväg 51 och dess utveckling och dess kopplingar till andra huvudstråk viktigt. God
tillgänglighet, god trafiksäkerhet och utveckling av anslutningar till riksväg 51 är fortsatt
viktig för Finspångs utveckling.
Lika centralt som riksväg 51 är för Finspångs utveckling är även utbyggnad av bra ITinfrastruktur. Idag är utbygganden god i Finspångs tätort och övriga orter. Men på
landsbygden finns stora områden kvar att bygga ut. Den vanligaste metoden för utbyggnad av
IT-infrastruktur är genom fiber. Eftersom fibern är en gemensam angelägenhet i länet behövs
goda samarbeten både med grannkommuner, men även med marknadens aktörer.
Finspångs geografiska utbredning och placeringen av Finspångs tätort i södra delen ställer
krav på bra och utvecklade samarbeten med framförallt de grannkommuner som finns i norra
delarna av Finspång. Utbytet och samarbetet med Vingåker och Katrineholm är en viktig del
för att fortsatt erbjuda bra förutsättningar för ett gott vardagsliv för Finspångs invånare.
Finspångs invånare i de norra delarna har ofta sin vardag med både arbete, skola, inköp och
vård främst i Vingåker. I Finspångs östra och södra delar har många invånare sin vardag i
Norrköping och i Skärblacka. Invånarnas vardag, oavsett kommungränsen, ska underlättas så
långt det är möjligt.
I Finspång finns en stor mängd sjöar och vattendrag. Till- och frånflöden till dessa finns i
många fall utanför Finspångs kommungränser. Vatten är en känslig resurs som därför inte kan
hanteras enbart inom kommungränserna. För att Finspång ska klara miljökvalitetsnormerna
för vatten och säkra dricksvattenförsörjning krävs ett brett samarbete. Detta kan med fördel
ske genom ett aktivt arbete i vattenråd och vattenvårdsförbund. En del av arbetet är att hitta
framtida samarbeten och lösningar för vatten- och avloppshanteringen. En hållbar utveckling
innebär bland annat att hitta samverkan med kringliggande kommuner för att kunna erbjuda
gränsområden bra vatten och avloppslösningar oavsett huvudman.
För att skapa förutsättningar för ovanstående utveckling ser Finspångs kommun det som en
självklarhet med utökade samarbeten inte bara med kringliggande kommuner, utan även med
Östgötatrafiken, Region Östergötland och kringliggande regioner.
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Beskrivning av arbetsprocess och metod
Risk- och sårbarhetsanalysen är en tvådelad process, där kommunen värderar såväl vilka
risker som finns som vilka sårbarheter verksamheter i det geografiska området har. För att få
fram risken sammanvägs sannolikheten för händelsen med potentiella konsekvenser av den.
Sårbarhetsanalysen pekar istället på hur verksamheterna kan komma att påverkas av
händelsen samt vilken förmåga som finns att förutse, hantera, motstå och återhämta sig ifrån
den. Totalförsvarets forskningsinstituts modell som kallas FORSA7 har legat till grund för
arbetsprocessen med risk- och sårbarhetsanalysen, som har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Arbetsprocessen har bestått av
fyra delmoment:
1. Beredning av processen
2. Presentation/förankring
3. Informationsinhämtning i form av workshops
4. Analys
5. Sammanställning
6. Beslut
Under beredning av processen utsågs ansvarig för att driva arbetet med att genomföra riskoch sårbarhetsanalys, vilket blev beredskapssamordnare i kommunen. Efter detta förbereddes
en tidplan för arbetets gång samt hur informationsinhämtningen skulle gå till. För att utöka
lärandeprocessen i jämförelse med föregående mandatperiods risk- och sårbarhetsanalys
föreslogs att processen skulle inkludera workshops med varje sektors ledningsgrupp samt med
ett antal representanter från de kommunala bolagen. Detta avsåg bredda medvetenheten i
organisationen kring risker, sårbarheter och krisberedskapsfrågor. Efter detta hölls en
presentation av förslaget på arbetsprocess för kommunens tjänstemannaledning, detta dels
som en kunskapshöjande åtgärd och för att säkerställa resurser för arbetet.
Efter detta genomfördes informationsinhämtningen i form av workshops med varje sektors
ledningsgrupp samt de tre kommunala bolagens utsedda representanter. Under dessa
workshops identifierades samhällsviktig verksamhet, kritiska beroenden, hjälpande resurser
och oönskade händelser (riskidentifiering). Vidare genomfördes en analys där bedömningar
gjordes av verksamheternas sårbarhet och förmåga att upprätthålla funktionaliteten under
olika oönskade händelser. Dessutom genomfördes riskidentifiering och riskbedömning, vilket
sedermera utmynnade i ett hjälpande verktyg för att prioritera mellan föreslagna åtgärder som
framkommit i processen. Materialet sammanställdes av beredskapssamordnare och
presenterades i kommunens tjänstemannaledning för att sedan beslutas i såväl
kommunstyrelse som kommunfullmäktige. Information som ej bör presenteras i offentliga
forum har fördelats till bilagor. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen kommer sedan följas
upp i av kommunledningen utsedd riskhanteringsgrupp i samband med tertial uppföljning av
verksamhet.

7

Totalförsvarets forskningsinstitut, modell för risk- och sårbarhetsanalys
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Material och underlag som använts för arbetet med riskoch sårbarhetsanalysen
En omfattande informationsinhämtning har genomförts där material tagits från tidigare riskoch sårbarhetsanalys för Finspångs kommun8 samt enskilda analyser för de kommunala
bolagen. Inspiration har även hämtats från goda exempel från andra kommuner och
arbetsmaterial kring arbetsprocesser för framtagande av risk- och sårbarhetsanalys som
exempelvis framtagits av Länsstyrelsen Östergötland. Kommunens och bolagens webbsidor
har gett faktaunderlag, såväl som SCB. Ytterligare information för att kunna göra
avgränsningar och bedömningar har inhämtats från ett flertal olika myndigheter exempelvis
genom vägledningar. Vidare baseras strukturen i redovisningen på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (4§
MSBFS 2015:5).

Avgränsningar
I Finspångs kommuns risk- och sårbarhetsanalys inkluderas riskområden såväl inom LEH
som LSO, enligt beskrivning i inledningen. Dock görs en fördjupning av riskanalys enligt
LSO för räddningstjänsten i separat dokument som redovisas tillsammans med
handlingsprogrammet enligt LSO. Vid bedömning av konsekvenser läggs tonvikten dock vid
extraordinära händelser, vilket innebär att mindre olyckor och kriser som drabbar enskilda i
detta fall ej tagits med. När en person skadas allvarligt eller omkommer till följd av en olycka
innebär det såklart mycket allvarliga eller katastrofala konsekvenser för människor i
individens närhet. Konsekvenserna ur ett samhällsperspektiv blir dock mycket begränsade.
Detta ska inte tolkas som att mindre olyckor är mindre viktiga, endast att de har mindre
påverkan på samhällets funktionalitet. I denna risk- och sårbarhetsanalys har ej tagits hänsyn
till förhållanden under höjd beredskap.
Sekretess
Arbetsmaterialet som är grund för identifieringen av samhällsviktig verksamhet och dess
kritiska beroenden har belagts med sekretess med stöd av 18 kap. 13 § i Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Detaljerad information av resultatet har också bedömts omfattas
av sekretess och redovisas därför i bilagor. Huvuddokumentet Finspångs kommuns risk- och
sårbarhetsanalys 2019–2022 omfattas dock inte av någon sekretess.

8

Risk- och sårbarhetsanalys 2015
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Identifierad samhällsviktig verksamhet inom
kommunen
Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv9 är verksamhet som uppfyller det
ena eller båda av följande villkor:



ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris
inträffar i samhället
verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt

Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller en viss
funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och upprätthålls av
en eller flera samhällsviktiga verksamheter.

Exempel: Vattenverk X
upprätthåller den
viktiga
samhällsfunktionen
dricksvattenförsörjning
som är en del av
samhällssektorn
kommunalteknisk
försörjning.

Inom kommunens geografiska ansvarsområde
Nedan redovisas en bild av identifierad samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunens
geografiska område. Sådan verksamhet ägs och bedrivs inte enbart av det offentliga, utan även privata
aktörer har ett ansvar. Den mer detaljerade sammanställningen har belagts med sekretess med stöd av
18 kap. 13 § i Offentlighets och sekretesslag (2009:400). Bilagan hålls uppdaterad av förvaltningen.
Samhällssektor

Viktig samhällsfunktion

Elektroniska kommunikationer

Rakel
Internetuppkoppling
Telefoni

Energiförsörjning

Elförsörjning
Värmeförsörjning
Drivmedelsförsörjning
Bränsleförsörjning

9

Forts på nästa sida

2 § MSBFS 2015:5
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Samhällssektor

Viktig samhällsfunktion

Finansiella tjänster

Betalningar
Kontantförsörjning

Handel och industri

Bygg- och entreprenad
Tillverkningsindustri

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Akutsjukvård
Primärvård
Psykiatri
Smittskydd
Läkemedelsförsörjning
Sjukvårdsmateriel
Särskilda boenden
Hemsjukvård
Hemtjänst
HVB-hem
Grupp- och servicebostäder
Stöd i ordinarie boende
Utredningar socialtjänst
Akut bistånd
Hygien och sanitet
Barnomsorg

Information och kommunikation

Produktion och distribution av
kommunikation internt och externt
Radio
Distribution av brev och paket

Kommunalteknisk försörjning

Dricksvattenförsörjning
Avloppshantering
Avfallshantering
Väghållning
Snöröjning

Livsmedel

Distribution av livsmedel
Livsmedelskontroll

Offentlig förvaltning

Regional ledning
Lokal ledning
Tillsynsverksamhet
Utbildning
Begravningstjänster

Skydd och säkerhet

Räddning
Bevakning
Allmän ordning, brottsutredning

Transporter

Persontransporter
Godstransporter
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Identifierade kritiska beroenden för
Finspångs kommuns samhällsviktiga
verksamhet
Ett kritiskt beroende är något som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska
kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning snabbt
leder till att en allvarlig kris inträffar i samhället. Riskanalysen undersöker skadehändelser
och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär såklart en förenkling eftersom störningar
i en funktion kan orsaka störningar i en annan. Samhällsviktiga funktioner och verksamheter
är i många fall beroende av varandra.
Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels de
huvudsakliga kritiska beroenden som kommunen har på övergripande nivå samt fördelningen
dem emellan. Vid arbetet med att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys ute i verksamheterna
gjordes en mer detaljerad bedömning av de enskilda verksamheternas kritiska beroenden.
Dessa bedömningar har sedan legat till grund för sårbarhetsbedömningen, samt den
övergripande sammanfattning som presenteras i diagrammet nedan.

Kritiska beroenden i samhället
Samhället är som helhet mycket beroende av el, vilket innebär att en långvarig och
omfattande störning av elleveransen kommer att orsaka följdhändelser i många andra
samhällsviktiga verksamheter. Som exempel kan nämnas försörjningen av vatten och
fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer, transporter, matförsörjning,
betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett långvarigt och omfattande
elavbrott är dessbättre mycket låg. Ett omfattande arbete gällande säkerhet kring elförsörjning
har pågått senaste decenniet delvis med anledning av de stormar som inträffat och fått stor
påverkan på samhällets funktionalitet. Elproducenter, elhandelsföretag och nätföretag har
därför ett ansvar att vidta åtgärder och förebygga långa elbortfall10.
Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig
verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion
och för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också
beroende av IT för sin funktion, som exempelvis logistik, betalningstjänster och
kontanthantering. De elektroniska kommunikationerna är i sin tur beroende av en fungerande
elförsörjning från användaren.
Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning. Istället förlitar man sig
på återkommande leveranser baserade på regelbundna avstämningar och beställningar med
stöd av informationssystem. Fördelen är att kostnaderna för att hålla lager minskar. Nackdelen
är att verksamheternas beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En
störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka
störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende
av drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende.

10

Försvarshögskolan, Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige
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Kritiska beroenden i kommunen
Som nämnt ovan har kritiska beroenden identifierats under workshops med varje sektor och
kommunalt bolag. Här presenteras de sammanfattade i ett överskådligt diagram. I diagrammet
har indelningen gjorts utefter att det är en tjänst som levereras antingen till eller från
kommunens organisation och som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten. Utöver
dessa generella och grundläggande beroenden som genomsyrar kommunens verksamheter
som helhet, har även specifika beroenden identifierats som exempelvis leveranser av
verksamhetsspecifikt material, lagerhållning, sjukvård och polis.

KRITISKA BEROENDEN
Drivmedel
15%

Personal
23%

Transporter
15%

Vatten/avlopp
9%
Lokaler/hjälpmedel
8%

Telefoni
7%

El
13%
Mat
2%

IT
8%

Kommunen har en stor andel av omsorgen i egen regi. Detta syns i diagrammet där personal
blir det största enskilda kritiska beroendet. Kommunen har dessutom ett stort geografiskt
ansvarsområde vilket svarar för en del av beroendet av transporter. Drivmedel är därför
ytterligare ett givet kritiskt beroende. El är, som redan redovisats under föregående rubrik, ett
allmänt stort beroende i dagens samhälle, med mycket tekniska funktioner som är beroende av
tillgången till elektricitet.
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Riskbedömning för kommunen och
kommunens geografiska område
Begreppet risk är en sammanvägning mellan sannolikheten för att en händelse ska inträffa
och de konsekvenser som händelsen kan leda till. Först har en identifiering gjorts av
tänkbara händelser som innebär ett hot eller en risk och som kan leda till extraordinära
händelser i kommunen. Efter detta bedömdes hur stor konsekvens händelserna kan komma
att ha för kommunens verksamhet. För att värdera riskerna i förhållande till varandra
användes följande bedömningsskala för sannolikhet och konsekvens:

Konsekvens
4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända
3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (internt och externt)
2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (internt och externt)
1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (internt och externt)
Sannolikhet
4: Det är mycket troligt att det inträffar (1 gång per 1–10 år)
3: Det finns en möjlig risk för att det inträffar (1 gång per 10–50 år)
2: Risken är mycket liten för att det inträffar (1 gång per 50–100 år)
1: Risken är praktiskt taget obefintlig att det inträffar (1 gång per 100–1000 år)

Riskidentifiering
Under workshoparna togs oönskade händelser (risker) fram genom brainstorming individuellt
på post-it lappar. Dessa riskscenarier placerades sedan i kluster gemensamt i gruppen, vilket
resulterade i följande huvudkategorier:
1. naturolyckor och klimateffekter
2. andra olyckor
3. stora/omfattande bränder
4. störning elförsörjning
5. IT- och telebortfall
6. dricksvattenförorening och vattenbrist
7. drivmedels- och bränslebrist
8. antagonistiska hot och social oro
9. epidemier och smitta
10. strålning och kemiska utsläpp
En mer fördjupad bild av dessa kategorier går att finna i bilaga 2.
13
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Riskanalys
Dessa huvudkategorier av riskområden har placerats i en riskmatris för att åskådliggöra hur
riskerna förhåller sig till varandra utifrån sannolikhet och konsekvens11. Skalorna följer de
som använts under arbetsprocessen. Färgerna rött, gult och grönt är ett sätt att värdera hur
högt risken bör prioriteras. Riskerna inom det röda området är högst prioriterade att arbeta
med, antingen utifrån sannolikheten att de inträffar, deras konsekvens eller båda dessa
anledningar.
Elförsörjning
IT- och
telebortfall

4. Sannolik
Andra olyckor
Stora bränder

3. Möjlig

Dricksvatten/
vattenbrist

Sannolikhet
2. Mindre
sannolik

Naturolyckor

Drivmedel
Antagonism
Epidemier
Strålning/
kemiska utsläpp

1. Osannolik

1. Försumbar

2. Lindrig

3. Kännbar
konsekvens

4. Allvarlig

Konsekvens
I riskmatrisen är det tydligt att störningar i el och IT- och telefonibortfall ger den största
påverkan på kommunens sammantagna verksamheter. Det är inte förvånande baserat på det
stora beroendet vi har i dagens samhälle av tekniska hjälpmedel för alla vardagssysslor samt
kommunikation. El är också nödvändigt för att kunna tillfredsställa de övriga grundbehov som
människan har av mat, vatten och värme. Naturolyckor kan exempelvis vara värmebölja,
skyfall eller storm och utgör en risk som bedöms som mindre sannolik, om än väldigt aktuellt
att ta ställning till efter 2018 års torka och skogsbränder. Konsekvenserna blir påtagliga vid
naturolyckor men sannolikheten för omfattande problematik är som tur är ändå inte så stor.
Andra olyckor omfattar framförallt stora trafikolyckor, vilka är mer sannolika men fortfarande
med relativt begränsade konsekvenser. Inom kategorin stora/omfattande bränder utgör
framförallt brand i industrier och offentliga lokaler en större risk för påtagliga konsekvenser.
Dricksvatten är viktigt i verksamheterna men bedöms inte vara det viktigaste för att hålla
själva verksamheterna igång. Det finns en god beredskap för nödvatten vilket förmodligen gör
verksamheterna trygga i frågan.
Tack vare det stora beroendet av transporter blir också drivmedelsbrist en viktig fråga som i
stor utsträckning kan få kännbar påverkan på verksamheterna. Antagonistiska handlingar får
alltid stora konsekvenser exempelvis för den stora oro och rädsla som sprids bland många
11

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser

14
103

RISK-

OCH

SÅRBARHETSANALYS

människor i den absoluta närheten. Sannolikheten bedöms dock som mindre sannolik, men
detta är en fråga som behöver beaktas. Under avsnittet ”kritiska beroenden” redogörs för att
personalen är det enskilt största kritiska beroende som kommunen har. Detta gör naturligtvis
att kommunens verksamheter blir sårbara för exempelvis epidemier, men även här är turen
den att sannolikheten är relativt låg. Strålning och kemiska utsläpp skulle kunna få
fullständigt katastrofala konsekvenser men är å andra sidan osannolikt, vilket gör att risken
som helhet bedöms som låg.
Mer utförligt beskrivna riskscenarier finns även dessa i bilaga 2. I bilagan har en kortfattad
bedömning gjorts för att beskriva kommunens sårbarhet i förhållande till olika specifika
risker. Sårbarhet handlar om hur mycket och hur allvarligt samhället eller delar av samhället
påverkas av en händelse. Graden av sårbarhet bestäms av förmågan att förutse, hantera,
motstå och återhämta sig från den aktuella händelsen. Med en sårbarhetsanalys avses alltså att
systematiskt undersöka hur konsekvensen av en kris kan minskas.

Beskrivning av identifierade sårbarheter och
brister inom krisberedskap i Finspångs
kommun
Nedan ges en bild av sårbarheter och brister i krisberedskapen, vilka kan påverka förmågan att
hantera samhällsstörningar inom kommunen och dess geografiska område. Identifierade
kritiska beroenden och risker, erfarenheter från inträffade händelser samt genomförda
övningar och utbildningar har använts som underlag vid bedömningen. Avsikten är att kunna
använda avsnittet som underlag för förslag till åtgärder och utvecklingsområden.

Sårbarheter inom Finspångs kommun
Elförsörjning
Ett omfattande och långvarigt elavbrott skulle få mycket allvarliga konsekvenser såväl för
kommunens verksamheter som för kommunens geografiska område som helhet. Det finns
andra aktörer än kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet och som är beroende av
elförsörjning, varför detta ger långtgående konsekvenser vid ett långvarigt elbortfall.
Konsekvenserna är också större vintertid när hus och människor kyls ned snabbare utan el,
vilket slår hårdast mot den äldre delen av befolkningen. Behovet av reservkraft i
äldreomsorgen lyftes i föregående risk- och sårbarhetsanalys och är en fråga som kvarstår att
utreda vidare för kommunens samtliga verksamheter.
IT och telebortfall
Under det senaste året har viss problematik med telefoni uppstått från leverantör till
kommunen, vilket har belyst nödvändigheten med fungerande kommunikationsvägar. Mycket
kommunikation går att lösa på andra sätt men för att upprätthålla effektivitet i verksamheterna
finns det ett behov av att vidare utreda möjligheterna till alternativa kommunikationsvägar när
ordinarie telefoni inte fungerar. Anslutning till nätverk och internet är också av stor vikt som
analysen visat, där ett arbete med driftsäkerhet och redundans också redan inletts.
Krisledning/krisberedskap
Att agera snabbt och göra komplicerade avvägningar i situationer som är präglade av stress
och tidsbrist är svårt som det är. Eftersom extraordinära händelser inträffar väldigt sällan i
Finspångs kommun är det därför av stor vikt att ha en förståelse och generell beredskap för
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kriser i hela kommunen. Det behöver också finnas tydliga rutiner och instruktioner så att
krisledningsorganisationen snabbt kan vara på plats och veta vilka arbetsuppgifter som de
förväntas hantera. Med tanke på att en stor del av Finspångs kommuns ledningsgrupp på
förvaltningen har och kommer att bytas ut finns ett behov av att säkerställa kännedomen kring
krisledningsorganisationen med hjälp av utbildning och övning.
Säkerhetsskydd
Finspångs kommun har att förhålla sig till ett förändrat säkerhetspolitiskt läge. Med nya
säkerhetsskyddslagen som trätt i kraft 1 april 2019 har kommunen fått ett utökat ansvar vad
gäller säkerhetsskydd. En stor del av säkerhetsskydd rör informationssäkerhet och är en viktig
fråga för kommunen att arbeta aktivt med. Kunskapshöjande insatser för att förstärka
säkerhetskulturen i kommunens verksamheter kan vara ett medel för att möta det förändrade
läget. Teknikutvecklingen har de senaste åren också gått snabbare än säkerhetsutvecklingen,
vilket gör att säkerhetsskyddsåtgärder måste fortsätta stärkas för att undvika att gapet mellan
hot och skydd fortsätter att växa.
Samverkan
Vid en kris behöver samhällets samlade resurser avhjälpa situationen så snart som möjligt.
För att öka kommunens möjlighet att till fullo axla det geografiska områdesansvaret krävs att
kommunen också i förberedande situationer samverkar med andra aktörer inom
kommungränsen för att kunna planera hur resurserna på bästa sätt kan samordnas för en
effektiv hantering. Ett arbete har tidigare bedrivits i form av ett krishanteringsråd och det bör
utredas om ett sådant råd är ett bra forum för att utveckla samverkan inom kommunens
geografiska område.
Transporter
Kommunen bedriver transporter i egen regi när det gäller ett flertal olika verksamheter och
uppdrag. Det är därför av stor vikt för att kommunen ska kunna fullfölja sina åtaganden att det
finns en medvetenhet och planering kring drivmedelsförsörjning även vid eventuell påverkan
på den offentliga tillgången.
Våldsbejakande extremism
Den globala säkerhetspolitiska kartan har i stort målats om det senaste decenniet. Sverige blev
den 7 april 2017 utsatt för ett terroristdåd i Stockholm med fem döda och ett femtontal
skadade. I Säpos årsbok för 2018 konstateras att flera våldsbejakande grupperingar finns i
Sverige och vissa ökar dessutom i omfattningen. Dessa ytterligheter riskerar att skapa en
ökande motsättning i vårt land och har möjlighet att växa på grund av att barn och ungdomar
blir radikaliserade. Ett aktivt förebyggande arbete mot radikalisering inom vänster-, högersamt islamistisk extremism är därför viktigt. Sannolikheten för att ett terrorbrott utförs i
Finspångs kommun är låg, men risken att individer i vår kommun radikaliseras finns och
behöver hanteras.
Kontinuitetshantering
Under arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen framkom att mycket av arbetet med
reservrutiner redan pågår. Det kvarstår dock ett behov av att på verksamhetsnivå se över vilka
risker som finns och framförallt strukturera och nedteckna reservrutiner. Tack vare
digitalisering finns mycket av material i taggar och på datorer, men för ett robust samhälle
och redundans i kommunens verksamheter krävs också att reservlösningar finns i form av
nycklar, tydliga strategier (exempelvis krisplaner) samt nödvändig information även i
pappersform.
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Behov av åtgärder med anledning av risk- och
sårbarhetsanalysens resultat
Behov av åtgärder med anledning av Finspångs kommuns risk- och sårbarhetsanalys redogörs
för här på övergripande nivå. Redovisningen fokuserar på kommunens egen verksamhet och
åtgärder som behöver hanteras kommungemensamt eller som inte ryms inom mandatet för
respektive nämnd, bolag eller sektor. Redovisningen utgår från de två grundpelarna i svensk
krisberedskap, att minska sårbarheten i samhället och skapa en god förmåga att hantera en
inträffad krissituation. Åtgärderna ska vara genomförda senast under 2022.
ID

Beskrivning av åtgärden

Tidplan

Ansvar *

2015–3

Utred och fastställ
kommunens behov av
reservkraft och ta fram
en plan för att tillgodose
detta.
Upprätta ett
ledningssystem för
kontinuitet som ska styra
kommunens förebyggande
och hanterande åtgärder
för att kunna bedriva
samhällsviktig verksamhet
vid störningar, avbrott
och kriser.
Utreda alternativa
kommunikationsvägar vid
IT- och telefonbortfall.
Öva och utbilda
nyckelfunktioner samt
förtydliga strukturen i
krisledningsorganisationen
Öka kunskap om och
förbättra säkerhetsskyddet i
kommunen
Utreda och upprätta
samverkansforum inom
kommunens geografiska
område
Ta fram strategi för att
säkerställa tillgång till
drivmedel för transporter.
Ta fram plan för
våldsbejakande extremism

2020

Sektor
samhällsbyggnad
och kommunala
bolagen.

2020

Sektor
samhällsbyggnad
och kommunala
bolagen.

2021

Ledningsstaben.

Löpande

Sektor
samhällsbyggnad.

2021

Sektor
samhällsbyggnad.

2021

Sektor
samhällsbyggnad.

2022

Sektor
samhällsbyggnad.

2022

Sektor
samhällsbyggnad.

I samhällsplanering beakta
ökad redundans i teknisk
infrastruktur inom
kommunen

2022

Sektor
samhällsbyggnad
och kommunala
bolagen.

2015–8

2019–1

2019–2

2019–3

2019–4

2019–5

2019–6
2019–7

*med ansvar menas det samordnande ansvaret på förvaltningsnivå. Arbetet kan komma att innebära att övriga
sektorer samt kommunala bolag behöver medverka.
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Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I
Finspångs kommun har arbetet genomförts med ett brett deltagande som ett led i
att stärka medvetenheten och delaktigheten vad gäller risk- och säkerhetsfrågor.
Genom workshops med respektive sektor och de kommunala bolagen har de
verksamheter kommunen har hand om belysts genomgående. Arbetet har bestått av
att identifiera samhällsviktiga verksamheter, identifiera kritiska beroenden och
bedöma risker. Utifrån detta har sedan en sammanställning gjorts där identifierade
brister och sårbarheter lyfts fram vilket sedan resulterat i en åtgärdslista.
De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som omfattar:
 naturolyckor och klimateffekter
 andra olyckor
 stora/omfattande bränder
 störning elförsörjning
 IT- och telebortfall
 dricksvattenförorening och vattenbrist
 drivmedels- och bränslebrist
 antagonistiska hot och social oro
 epidemier och smitta
 strålning och kemiska utsläpp

Utifrån analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en
sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de största
sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och telefoni. Dessa
risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt kan de medföra
allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms krisledning/krisberedskap,
säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens gränser, transporter, våldsbejakande
extremism och kontinuitetshantering som områden där kommunen har behov av
utveckling.
Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför om att ta
fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att implementera
kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för våldsbejakande extremism.
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Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
Att föreslå kommunfullmäktige
1. Att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022.

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

2019-05-20
Dnr KS.2019.0356

1 (1)

Kommunstyrelsen

Investeringsavslut Brandvägg för IT-miljö
Sammanfattning
Ledningsstaben har investerat i en ny brandvägg för IT-miljö, då dåvarande lösning
uppfyllde varken de kapacitetskrav som finns eller skyddade mot de nya risker som
utvecklats inom IT-området..
Investeringen är finansierat ur medel för IT-investeringar som fanns upptagna i
2017 års investeringsplanen.
Investeringsavslut medför kapitalkostnaderna på totalt 141 tkr, varav 128 tkr
avskrivningar och 13 tkr internränta. Kapitalkostnaderna finansieras inom ram.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna slutredovisningen.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Investeringsavslut Brandvägg för IT-miljö
Sammanfattning
Ledningsstaben har investerat i en ny brandvägg för IT-miljö, då dåvarande lösning
uppfyllde varken de kapacitetskrav som finns eller skyddade mot de nya risker som
utvecklats inom IT-området..
Investeringen är finansierat ur medel för IT-investeringar som fanns upptagna i
2017 års investeringsplanen.
Investeringsavslut medför kapitalkostnaderna på totalt 141 tkr, varav 128 tkr
avskrivningar och 13 tkr internränta. Kapitalkostnaderna finansieras inom ram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

IT brandvägg

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2018-11
Slutdatum 2019-05

KS 2017.0017-29
9052

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

641 000 kr
700 000 kr
59 000 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

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

Inom Ram

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader på:
113

Kapitalkostnader på:
Ansvar
2710
Verksamhet
9215
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Diana Jakobsson

2019-05-20
Dnr KS.2019.0356

1 (1)

Kommunstyrelsen

Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö
Sammanfattning
IT-enheten har investerat i ny servermiljö under 2019. Medel för investeringen
äskades 2018 ur avsatta medel för IT investeringar. Detta då dåvarande lösning har
uppnått en sådan ålder att det kommer vara svårt i framtiden att teckna
underhållsavtal för hårdvaran. Utveckling under de senaste åren har även medfört
att behoven är större än befintlig kapacitet.
Projektet medför att sektor ledningsstaben belastas med kapitalkostnaderna på totalt
330 tkr (300 tkr avskrivningskostnaderna samt 30 tkr internränta).
Kapitalkostnaderna finansieras inom sektorns ram.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt.
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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-17

2019-§ 277

Dnr: KS.2019.0356
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Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö
Sammanfattning
IT-enheten har investerat i ny servermiljö under 2019. Medel för investeringen
äskades 2018 ur avsatta medel för IT investeringar. Detta då dåvarande lösning har
uppnått en sådan ålder att det kommer vara svårt i framtiden att teckna
underhållsavtal för hårdvaran. Utveckling under de senaste åren har även medfört
att behoven är större än befintlig kapacitet.
Projektet medför att sektor ledningsstaben belastas med kapitalkostnaderna på totalt
330 tkr (300 tkr avskrivningskostnaderna samt 30 tkr internränta).
Kapitalkostnaderna finansieras inom sektorns ram.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Byggränteberäkning
Projektnamn:

IT servermiljö

Investeringsutgift

1 500 000 kr

exkl byggränta

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över
Startmånad
Slutmånad

Månad

Ska byggränta beräknas:

Nej

2018-11
2019-05

Summa Byggränta

2015-01
2015-02
2015-03
2015-04
2015-05
2015-06
2015-07
2015-08
2015-09
2015-10
2015-11
2015-12
Summa

1 000 000 kr

0 kr
2015
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2016-01
2016-02
2016-03
2016-04
2016-05
2016-06
2016-07
2016-08
2016-09
2016-10
2016-11
2016-12

Summa

2016
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Månad
2017-01
2017-02
2017-03
2017-04
2017-05
2017-06
2017-07
2017-08
2017-09
2017-10
2017-11
2017-12

Summa

2017
Ack

Belopp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ränta Byggränta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

118

Diana Jakobsson

2019-03-28
Dnr KS.2019.0377

1 (1)

Kommunstyrelsen

Slutredovisning projektet infartskyltar
Sammanfattning
Efter förstudie, upphandling och installation driftsattes sommaren 2018 en
kombinerad duk- och digital skylt på östra infarten från riksväg 51 samt en stor
digitalskylt på klockstapeln utanför kommunhuset. Syftet med skyltarna är att
komplettera andra informationskanaler för samhällsinformation från i första hand
kommunens egna verksamheter, marknadsföring av evenemang, stärka varumärke
och attraktionskraft för Finspångs kommun som plats och organisation samt utgöra
möjliga informationskanaler vid samhällsstörning/kris.
Skyltarna ägs av kommunikationsavdelningen och administreras av avdelningens
kommunikatörer i samverkan med personal på kulturhuset.
Budgeterad investering 750 000 kr. Utfallet uppgår till 905 000 kr där avvikelsen
beror på oförutsedda kostnader som behov av ny elmatning till infartsskylten,
betydligt högre kostnader för elinstallationer än lämnade prisindikationer,
tillkommande leverantörskostnader (ÄTA) på grund av fördröjd elmatning, teknisk
specifikation i upphandlingsunderlaget samt diverse tillkommande arbeten inne i
klockstapeln vid kommunhuset i samband med installationen.
Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med
181 000 kr och internränta med 31 675 kr, helårseffekt uppnås 2019.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att tillföra sektor ledningsstab budget 213 000 kr för ökade kapitalkostnader
2019.

Bilaga:
Kostnader
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2019-§ 278
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Slutredovisning projektet infartskyltar
Sammanfattning
Efter förstudie, upphandling och installation driftsattes sommaren 2018 en
kombinerad duk- och digital skylt på östra infarten från riksväg 51 samt en stor
digitalskylt på klockstapeln utanför kommunhuset. Syftet med skyltarna är att
komplettera andra informationskanaler för samhällsinformation från i första hand
kommunens egna verksamheter, marknadsföring av evenemang, stärka varumärke
och attraktionskraft för Finspångs kommun som plats och organisation samt utgöra
möjliga informationskanaler vid samhällsstörning/kris.
Skyltarna ägs av kommunikationsavdelningen och administreras av avdelningens
kommunikatörer i samverkan med personal på kulturhuset.
Budgeterad investering 750 000 kr. Utfallet uppgår till 905 000 kr där avvikelsen
beror på oförutsedda kostnader som behov av ny elmatning till infartsskylten,
betydligt högre kostnader för elinstallationer än lämnade prisindikationer,
tillkommande leverantörskostnader (ÄTA) på grund av fördröjd elmatning, teknisk
specifikation i upphandlingsunderlaget samt diverse tillkommande arbeten inne i
klockstapeln vid kommunhuset i samband med installationen.
Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med
181 000 kr och internränta med 31 675 kr, helårseffekt uppnås 2019.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att tillföra sektor ledningsstab budget 213 000 kr för ökade kapitalkostnader
2019

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
120

Finspång kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Projektnamn

Digitala skyltar

Budgetbeslut §
Projektnummer

Startdatum 2018-11
Slutdatum 2019-02

strategisk plan 2016
1857

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall
Redovisat utfall
Budget
Budgetavvikelse

905 000 kr
750 000 kr
-155 000 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Budgetavvikelsen består i
1. Behov av ny elmatning till infartsskylten och FTV:s uppskattade kostnad för detta blev 88 tkr
dyrare än lämnad prisindikation.
Första prisindikationen från FTV var 50 tkr. Uppskattad kostnad vid beställningen 7 febr 2018 var
101 tkr. Slutfaktura blev 138 tkr.
2. ÄTA på 52 tkr från skyltleverantören för infartsskylt på grund av försenad elinstallation.
FTV:s och Vattenfalls elmatning och installation av elskåp drog ut flera månader än beräknat vilket
föranledde skyltleverantören att bland annat hyra lagerlokal för skylten under denna tid.
3. Konsultstöd för teknisk specifikation till upphandlingsunderlag
Förstudien konstaterade att en tydlig och bra teknisk specifikation i upphandlingsunderlaget var
avgörande för att undvika de stora tekniska problem, långdragna och komplicerade upphandlingar
med överklagningar samt oseriöas leverantörer som andra kommuner råkat ut för.
4 Tillkommande arbeten i klockstapeln (skylten vid kommunhuset)
Mer omfattande elarbetet, behov av nytt element samt borttagning av urverk och mekanik för
urverket till den gamla klockan som tidigare suttit på tornet.

Driftutfall
Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)
Faktiskt utfall helårseffekt
40 000 kr
Beräknat utfall helårseffekt
40 000 kr
Differens
0 kr
Finansiering driftkonsekvenser

Inom Ram

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget
Kapitalkostnader på:
121

Kapitalkostnader på:
Ansvar
2210
Verksamhet
2201
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Tone Hall

2019-04-01
Dnr KS.2019.0397

1 (3)

Kommunstyrelsen

Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för
heltid
Sammanfattning
Utifrån det övergripande målet att Finspångs kommun ska vara en attraktiv
arbetsplats, har det prioriterade uppdraget formulerats att ta fram handlingsplaner
för heltid som norm. Kommunen har sedan tidigare formulerat i det
personalpolitiska programmet att heltidsanställning ska vara norm.
Vidare finns en central överenskommelse i Huvudöverenskommelse (HÖK 16)
där det framgår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är överens om att alla medarbetare
som nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda ska erbjudas
heltidsarbete.
Arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK
16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer
eftersträvas. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än idag
I HÖK 16 framgår också att arbetsgivaren ska fastställa en plan om heltid vilket
är genomfört och presenterad i en övergripande handlingsplan för heltid, med
aktiviteter för varje år framtill 2021.
I det prioriterade uppdraget har vi, utifrån den övergripande handlingsplanen
tagit fram mer konkreta handlingsplaner/aktiviteter för 2018 när det gäller
följande; utse styrgrupp, upprätta kommunikationsplan för
informationsspridning, inventera antalet som vill gå upp till heltid, riktlinje och
handlingsplan för hantering av deltidsanställningar.
Nedan presenteras kort beskrivning om vart i processen Finspångs kommun är
gällande handlingsplanerna. Handlingsplanerna bifogas.
Utse styrgrupp

I Finspångs kommun har en arbetsgrupp och en styrgrupp utsetts för
heltidsprojektet. Arbetsgruppen initierar införandet av heltid utifrån upprättad
plan för heltid. Arbetsgruppen återrapporterar till styrgruppen efter aktiviteter

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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från handlingsplanen samt för fram frågor som styrgruppen behöver ta ställning
till.
Upprätta en kommunikationsplan för informationsspridning

Under 2018 har en kommunikationsplan för införandet av heltid upprättats.
Kommunikationsplanen innefattar spridning av information både från
arbetsgivaren och från Kommunal och det partsgemensamma arbetet. Vidare
lyfts syftet och fördelar med heltidsarbete i kommunikationsplanen.
Inventera antalet som vill gå upp till heltid

Inventering av antal som vill gå upp till heltid har gjorts genom att cheferna
ställde frågan till sina medarbetare, och sedan rapportera till arbetsgruppen. Efter
den inventering som gjordes i början av 2018 beräknades ökningen motsvara 8
årsarbetare för att tillgodose heltid till de som önskar. Den siffran har vid
erbjudande om att gå upp till heltid sjunkit.
Riktlinje för hantering av deltidsanställningar

Förslag kring att ta bort tidigare gällande riktlinjer om partiell tjänstledighet har
getts. Detta har förts fram på arbetsgivardelegation och nu även beslutats i
kommunstyrelsen. Bakgrund till att riktlinjerna tagits bort är att dessa kan
uppfattas som motstridiga i förhållande till den uttalade avsikten att heltid ska
vara norm för anställningar i Finspångs kommun.
Ytterligare beskrivning av nuläge i processen för att införa heltid
I handlingsplan för heltid har aktiviteten att påbörja att tillgodose
heltidsanställningar varit planerade till år 2019, men har kunnat påbörjas redan
hösten 2018. De enheter som valdes ut för att tillgodose heltid i första läget
utifrån önskemål var de enheter inom respektive sektor som hade flest personer
som önskade heltid. Arbetsgruppen för heltid har stöttat enheterna med praktisk
hjälp med schemaplanering för effektiv resursanvändning av den mertid som
skapas när heltid tillgodoses. Genom att använda ordinarie personals mertid för
att täcka upp vakanser istället för att ta in vikarier begränsas ökade kostnader för
heltid.

Personlig assistans väst
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 9
Motsvarar i ÅA 0,57

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
4
0,18
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Personlig assistans öst
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 9
Motsvarar i ÅA 1,42

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
5
0,52

Storängsgården
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 13
Motsvarar i ÅA 1,67

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
11
1,56

Det kan konstateras att antalet medarbetare som faktiskt tackat ja till erbjudande
om heltidsanställning har varit färre än vad inventeringen visade. Under 2019
fortsätter arbetet med att ta fram ett system för heltid samt fortsätta att tillgodose
heltidsanställningar. Planerat för år 2019 är att fortsätta förbereda
verksamheterna för att nyrekryteringar framåt ska ske på heltid.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att ta informationen till protokollet och med detta se det prioriterade
uppdraget, ta fram handlingsplaner för heltid, som återrapporterat.
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Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för heltid
Sammanfattning
Utifrån det övergripande målet att Finspångs kommun ska vara en attraktiv
arbetsplats, har det prioriterade uppdraget formulerats att ta fram handlingsplaner
för heltid som norm. Kommunen har sedan tidigare formulerat i det
personalpolitiska programmet att heltidsanställning ska vara norm.
Vidare finns en central överenskommelse i Huvudöverenskommelse (HÖK 16) där
det framgår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är överens om att alla medarbetare som
nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda ska erbjudas
heltidsarbete.
Arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka,
vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK
16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer
eftersträvas. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid
nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än idag
I HÖK 16 framgår också att arbetsgivaren ska fastställa en plan om heltid vilket är
genomfört och presenterad i en övergripande handlingsplan för heltid, med
aktiviteter för varje år framtill 2021.
I det prioriterade uppdraget har vi, utifrån den övergripande handlingsplanen tagit
fram mer konkreta handlingsplaner/aktiviteter för 2018 när det gäller följande; utse
styrgrupp, upprätta kommunikationsplan för informationsspridning, inventera
antalet som vill gå upp till heltid, riktlinje och handlingsplan för hantering av
deltidsanställningar.
Nedan presenteras kort beskrivning om vart i processen Finspångs kommun är
gällande handlingsplanerna. Handlingsplanerna bifogas.
Utse styrgrupp
I Finspångs kommun har en arbetsgrupp och en styrgrupp utsetts för
heltidsprojektet. Arbetsgruppen initierar införandet av heltid utifrån upprättad plan
för heltid. Arbetsgruppen återrapporterar till styrgruppen efter aktiviteter från
handlingsplanen samt för fram frågor som styrgruppen behöver ta ställning till.
Upprätta en kommunikationsplan för informationsspridning
Under 2018 har en kommunikationsplan för införandet av heltid upprättats.
Kommunikationsplanen innefattar spridning av information både från arbetsgivaren
och från Kommunal och det partsgemensamma arbetet. Vidare lyfts syftet och
fördelar med heltidsarbete i kommunikationsplanen.

Justerandes signatur
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Inventera antalet som vill gå upp till heltid
Inventering av antal som vill gå upp till heltid har gjorts genom att cheferna ställde
frågan till sina medarbetare, och sedan rapportera till arbetsgruppen. Efter den
inventering som gjordes i början av 2018 beräknades ökningen motsvara 8
årsarbetare för att tillgodose heltid till de som önskar. Den siffran har vid
erbjudande om att gå upp till heltid sjunkit.
Riktlinje för hantering av deltidsanställningar
Förslag kring att ta bort tidigare gällande riktlinjer om partiell tjänstledighet har
getts. Detta har förts fram på arbetsgivardelegation och nu även beslutats i
kommunstyrelsen. Bakgrund till att riktlinjerna tagits bort är att dessa kan uppfattas
som motstridiga i förhållande till den uttalade avsikten att heltid ska vara norm för
anställningar i Finspångs kommun.
Ytterligare beskrivning av nuläge i processen för att införa heltid
I handlingsplan för heltid har aktiviteten att påbörja att tillgodose
heltidsanställningar varit planerade till år 2019, men har kunnat påbörjas redan
hösten 2018. De enheter som valdes ut för att tillgodose heltid i första läget utifrån
önskemål var de enheter inom respektive sektor som hade flest personer som
önskade heltid. Arbetsgruppen för heltid har stöttat enheterna med praktisk hjälp
med schemaplanering för effektiv resursanvändning av den mertid som skapas när
heltid tillgodoses. Genom att använda ordinarie personals mertid för att täcka upp
vakanser istället för att ta in vikarier begränsas ökade kostnader för heltid.
Personlig assistans väst
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 9
Motsvarar i ÅA 0,57

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
4
0,18

Personlig assistans öst
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 9
Motsvarar i ÅA 1,42

Justerandes signatur

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
5
0,52
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Storängsgården
Antal som
önskat och
erbjudits heltid
Antal medarbetare 13
Motsvarar i ÅA 1,67

Antal som faktiskt
gått upp till heltid
november 2018
11
1,56

Det kan konstateras att antalet medarbetare som faktiskt tackat ja till erbjudande om
heltidsanställning har varit färre än vad inventeringen visade. Under 2019 fortsätter
arbetet med att ta fram ett system för heltid samt fortsätta att tillgodose
heltidsanställningar. Planerat för år 2019 är att fortsätta förbereda verksamheterna
för att nyrekryteringar framåt ska ske på heltid.
Förvaltningens förslag till beslut nästa möte
1. Att ta informationen till protokollet och med detta se det prioriterade
uppdraget, ta fram handlingsplaner för heltid, som återrapporterat

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

Justerandes signatur
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Datum:

2018-01-10

Från:

HR-avdelningen

Handlingsplan för riktlinje för deltidsanställningar

Ang:

Arbetet med att införa heltid som norm i Finspångs kommun innebär att tidigare hantering av
partiell tjänstledighet behöver ses över. År 2010 fastslog kommunstyrelsen ”Riktlinjer om partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl som inte regleras av lag och avtal”. Arbetsgruppen
kartlägger konsekvenser med att låta riktlinjen kvarstå för arbetet med att införa heltid. Arbetsgruppen ska även se över vilka konsekvenser det skulle innebära om riktlinjerna togs bort. Vid
bedömning att riktlinjerna behöver göras om eller tas bort, tar arbetsgruppen fram en tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen.

HR-avdelningen

Tone Hall
HR-konsult

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

2018-01-10

Från:

HR-avdelningen

Ang:

Handlingsplan för styrgrupp/projektgrupp

För att genomföra heltidsprojektet i Finspångs kommun behöver en styrgrupp att utses. Styrgruppens
roll kommer att vara att fastställa en detaljerad tidsplan för att införa heltid i sektorerna. Styrgruppen
ansvarar även för att göra en riskbedömning av införandet på övergripande nivå. Vidare ansvarar styrgruppen för att se över behov av att skapa andra arbetsgrupper under projektet. Skapade arbetsgrupper
rapporterar till styrgruppen för uppföljning och beslut.

HR-avdelningen

Tone Hall
HR-konsult

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

Datum:

2018-10-04

Från:

HR-avdelningen

1 (1)

Handlingsplan upprätta en kommunikationsplan för informationsspridning

Ang:

I arbetet med att införa heltid som norm behöver Finspångs kommun upprätta en kommunikationsplan
för att sprida information om heltidsprojektet. Tillsammans med kommunikationsavdelningen ska HRavdelningen ta fram en plan för hur vi sprider information löpande om arbetet med heltidsprojektet
samt värdegrunderna i heltid som norm. Informationsspridningen kommer innefatta att ta fram information till alla chefer och medarbetare, samt informationsmaterial till intranätet och sociala medier.

HR-avdelningen

Tone Hall
HR-konsult

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

2018-01-10

Från:

HR-avdelningen

Handlingsplan inventera antal medarbetare
som vill jobba heltid
Ang:

Det ska tas fram ett formulär för inventeringen av antalet medarbetare som vill gå upp
till heltid. Inventeringen behöver specificera under vilka förhållanden medarbetarna kan
tänka sig gå upp till heltid. Enkäterna ska skickas ut till de som idag arbetar deltid, bortsett från medarbetare som har sjukersättning samt medarbetare som är partiellt tjänstlediga.

HR-avdelningen

Tone Hall
HR-konsult

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

Ekonomisk redovisning - maj 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
för maj visar ett underskott på 9 mkr, en avvikelse med nästan 22 mkr. Det är en
ytterligare försämring av prognosen med 5 mkr sedan föregående prognostillfälle i
april.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 7,3 procent högre kostnader än
budgeterat.
För sektor utbildning är avvikelsen 2,3 procent och vård och omsorg har en
avvikelse på 1,6 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Prognosförsämringen
på 1 mkr återfinns i placeringskostnaderna.
Sektorn har därutöver ett vite på 0,9 mkr för att inte inom skälig tid ordnat boende
inom LSS, det ingår inte i prognostiserat underskott. Beslutet om vite från
förvaltningsrätten är överklagat.
Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå,
men i det närmaste ett resultat i balans på sektorsnivå.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 12,1 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket
medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar
till de ekonomiska svårigheterna.
Gymnasiets kostnader för elever i andra kommuner och friskolor ökar då antalet
elever ökar och ersättningsnivåer höjs under 2019, förändringen från tidigare
prognos återfinns här.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 4,6 mkr.
Det är inom särskilda boenden underskottet uppstår, då det finns fler brukare med
stora omvårdnadsbehov. Slutenvården lämnar nu i ett tidigare skede över vårdnaden
till kommunens äldreomsorg än förut vilket påverkar vårdtyngden. Inom ett av
boendena krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i
befintliga lokaler som inte är optimala för verksamheten.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av flera brukare, samt ett ökat
vårdbehov hos befintliga brukare jämfört med föregående, vilket bidrar till det
ökade underskott för sektorn jämfört med föregående prognos.
Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,37 mkr, vilket beror
på omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.

Förslag till beslut
1. Att godkänna ekonomisk rapport för maj 2019.
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Ekonomisk redovisning - maj 2019
Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning
för maj visar ett underskott på 9 mkr, en avvikelse med nästan 22 mkr. Det är en
ytterligare försämring av prognosen med 5 mkr sedan föregående prognostillfälle i
april.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 7,3 procent högre kostnader än
budgeterat.
För sektor utbildning är avvikelsen 2,3 procent och vård och omsorg har en
avvikelse på 1,6 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta
platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Prognosförsämringen
på 1 mkr återfinns i placeringskostnaderna.
Sektorn har därutöver ett vite på 0,9 mkr för att inte inom skälig tid ordnat boende
inom LSS, det ingår inte i prognostiserat underskott. Beslutet om vite från
förvaltningsrätten är överklagat.
Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå,
men i det närmaste ett resultat i balans på sektornivå.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 12,1 mkr. Grundskolan
har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin
resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen
sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även
några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka
till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket
medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar
till de ekonomiska svårigheterna.
Gymnasiets kostnader för elever i andra kommuner och friskolor ökar då antalet
elever ökar och ersättningsnivåer höjs under 2019, förändringen från tidigare
prognos återfinns här.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 4,6 mkr.
Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukare
med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens
äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena
krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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som inte är optimala för verksamheten.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av flera brukare, samt ett ökat
vårdbehov hos befintliga brukare jämfört med föregående, vilket bidrar till det
ökade underskott för sektorn jämfört med föregående prognos.
Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,37 mkr, vilket beror
på omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till
kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara
färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först
nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag
visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.
Yrkande
Ulrika Jeansson (S) yrkar att varje nyanställning/återanställning ska prövas centralt
av HR chef och kommundirektör till och med 2019-12-31.
Hugo Andersson (C), Frida Granath, Jonny Persson, Jan-Erik Heintze (alla S),
Marie Johansson (KD), Inge Jacobsson, Ralph Kronholm (båda M), Torgny
Maurer, Kai Hallgren (båda SD) och Stefan Carlsson (V) bifaller Ulrika Jeanssons
yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande
sammanträde
3. Att varje nyanställning och återanställning ska prövas centralt av HR chef
och kommundirektör till och med 2019-12-31
-----
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Sammanfattning
Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning för maj visar ett
underskott på 9 mkr, en avvikelse med nästan 22 mkr. Det är en ytterligare försämring av prognosen
med 5 mkr sedan föregående prognostillfälle i april.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom
sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg.
Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 7,3 procent högre kostnader än budgeterat.
För sektor utbildning är avvikelsen 2,3 procent och vård och omsorg har en avvikelse på 1,6 procent.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst köpta platser för
placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt
socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som
drivs i egen regi. Prognosförsämringen på 1 mkr återfinns i placeringskostnaderna.
Sektorn har därutöver ett vite på 0,9 mkr för att inte inom skälig tid ordnat boende inom LSS, det
ingår inte i prognostiserat underskott. Beslutet om vite från förvaltningsrätten är överklagat.
Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå, men i det närmaste
ett resultat i balans på sektorsnivå.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 12,1 mkr. Grundskolan har svårt att
rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att
klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen sedan några terminer, vilket genererar
underskott i verksamheten. Det finns även några små skolenheter inom grundskolan som har svårt
att få resurserna att räcka till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i
balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud
som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket medför höga kostnader per elev. Höga
lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Gymnasiets kostnader för elever i andra kommuner och friskolor ökar då antalet elever ökar och
ersättningsnivåer höjs under 2019, förändringen från tidigare prognos återfinns här.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 4,6 mkr.
Det är inom särskilda boenden underskottet uppstår, då det finns fler brukare med stora
omvårdnadsbehov. Slutenvården lämnar nu i ett tidigare skede över vårdnaden till kommunens
äldreomsorg än förut vilket påverkar vårdtyngden. Inom ett av boendena krävs en högre bemanning
på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler som inte är optimala för verksamheten.
Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av flera brukare, samt ett ökat vårdbehov hos
befintliga brukare jämfört med föregående, vilket bidrar till det ökade underskott för sektorn jämfört
med föregående prognos.
Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,37 mkr, vilket beror på
omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till kapitalkostnader för
nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara färdigställda under året. Medel finns för att
starta en öppen förskola, start sker först nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.
Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett överskott
mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.
Sektorerna arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.
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Kommuntotal
Resultaträkning kommun
Totalt

Årsbudget

Ack Utfall i Bokslut fg
Utfall

% av

Prognos Avvikelse

år

budget
Verksamhetens intäkter

-237 815

-105 560

1 479 657

593 122

61 611

20 850

1 303 453

508 412

-1 017 839

-425 508

41,8%

-989 347 -1 018 641

-282 408

-120 678

42,7%

-273 296

-290 767

8 359

Välfärdsmiljarderna

-21 219

-5 736

27,0%

-21 854

-13 767

-7 452

Finansiella intäkter

-26 573

-7 952

29,9%

-32 742

-24 158

-2 415

31 866

8 317

26,1%

25 229

24 857

7 009

-43 145 339,2%

-22 468

9 002

-21 722

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning

Finansiella kostnader
Årets resultat

-12 720

44,4%

-239 959

2 144

40,1% 1 517 235 1 513 228

-33 571

33,8%

-305 439
57 745

58 209

3 402

39,0% 1 269 541 1 331 478

-28 025
802

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

Resultatrapport kommun
Totalt

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

-209 892

9 994

år

årsbudget
Försäljning
Taxor och avgifter

-199 898

-87 438

44 %

-244 042

-40 869

-17 604

43 %

-40 198

-42 216

1 347

Hyror och arrenden

-143 049

-60 418

42 %

-153 958

-145 134

2 085

Bidrag

-133 306

-62 357

47 %

-190 496

-132 743

-563

Övriga intäkter

-283 638

-117 360

41 %

-285 827

-283 850

212

SUMMA INTÄKTER

-800 759

-345 177

43 %

-914 521

-813 834

13 075

1 291 254

520 442

40 %

1 330 280

1 304 604

-13 350

14 800

4 537

31 %

14 492

14 756

44

Lokal/driftkostnader

226 730

95 900

42 %

240 231

230 551

-3 821

Diverse tjänster

110 447

37 607

34 %

96 293

106 271

4 176

54 744

19 901

36 %

51 020

54 011

733

Löner och arvoden inkl PO
Personalrelaterade kostnader

Bidrag och transfereringar
Köp av verksamhet

240 854

97 678

41 %

252 949

246 008

-5 154

Kost/livsmedel

61 560

25 786

42 %

61 821

61 729

-169

Material och inventarier

21 882

8 468

39 %

26 234

21 689

193

Fordon/transporter

35 586

16 056

45 %

36 984

35 613

-27

Övriga kostnader

14 456

6 364

44 %

16 013

13 823

633

33 %

88 698

Avskrivningar och intern ränta

85 870

28 318

-1 370 144

-559 025

SUMMA KOSTNADER

788 039

TOTAL

-12 720

Övriga resultatkonton

79 136

6 734

41 % -1 322 962 -1 345 355

-24 789

302 033

38 %

892 052

822 836

-34 797

-43 144

339 %

-22 468

9 002

-21 722
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Förändring mellan prognoser per sektor
Sektor

Prognos

Avvikelse

Prognos

April

April

Maj

Maj

mellan

14 396

14 747

-351

14 763

-367

prognoser
-16

Ledningsstab

114 388

114 582

69

114 319

69

0

Social omsorg

227 642

240 957

-15 438

244 182

-16 540

-1 102

Politisk organisation

Samhällsbyggnad

Årsbudget

Avvikelse Förändring

75 395

75 471

-119

75 514

-119

0

Utbildning

535 982

546 427

-10 500

548 082

-12 100

-1 600

Vård och omsorg

288 238

290 308

-2 070

292 815

-4 577

-2 507

31 179

26 369

6 481

24 697

6 482

1

5 303 -1 305 370

5 430

127

-21 722

-5 097

Kommungemensamma kostnader
Finansenheten
Total

-1 299 940 -1 304 956
-12 720

3 905

-16 625

9 002

Prognosförändringar sammanfattning
Social omsorg
Sedan tertialrapport 1 har prognosen försämrats med 1,1 mkr, främst har ändringar som skett är på
placeringar inom barn och unga. Kostnaderna för placeringar av barn och unga minskar kraftigt under
2018 och 2019, men kostnadsminskningen beräknas i majrapporten bli något lägre än vid tidigare
prognos.
Även kostnaderna för övriga insatser inom LSS och SoL har ökat beroende på stora och komplexa
behov hos brukare inom verksamheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Utbildning
Jämfört med prognosen från tertial 1 så visar denna prognos en försämring med 1,6 mkr. En stor del
av denna förändring ligger i de externa gymnasiekostnaderna. Det beror på att antalet elever som går
i andra kommuner och friskolor ökar och att ersättningsnivåerna höjs under 2019.
Vård och omsorg
Sektorn visar ett ökat underskott jämfört med föregående prognos vilket främst beror på ett ökat
antal hemtjänsttimmar. Under våren har timmarna ökat och det handlar både om fler brukare, cirka
30 fler brukare jämfört med föregående år, samt ett ökat vårdnadsbehov hos befintliga brukare.
Under perioden januari till maj har hemtjänsten utfört 3 565 fler kundtimmar än under samma period
föregående år.
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Sektorer nettoredovisning
Sektor

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos

Avvikelse

-367

år

Budget
Politisk organisation

14 396

4 918

34 %

14 373

14 763

Ledningsstab

114 388

46 862

41 %

113 475

114 319

69

Social omsorg

227 642

95 694

42 %

245 031

244 182

-16 540

75 395

27 049

36 %

76 643

75 514

-119

Utbildning

535 982

230 586

43 %

538 696

548 082

-12 100

Vård och omsorg

288 238

123 699

43 %

292 339

292 815

-4 577

31 179

-4 283

-14 %

-7 668

24 697

6 482

-1 299 940

-567 668

-12 720

-43 144

Samhällsbyggnad

Kommungemensamma kostnader
Finansenheten
Total

44 % -1 295 358 -1 305 370
339 %

-22 468

9 002

5 430
-21 722

Sektorer specifikation kostnader/intäkter
Sektor

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

Budget
Intäkter

-1 605

-957

60 %

-1 524

-1 608

3

Kostnader

16 001

5 874

37 %

15 896

16 371

-370

Politisk organisation

14 396

4 918

34 %

14 373

14 763

-367

Intäkter

-56 645

-24 207

43 %

-92 626

-56 676

31

Kostnader

171 033

71 068

42 %

206 101

170 995

38

Ledningsstab

114 388

46 862

41 %

113 475

114 319

69

Intäkter

-58 840

-32 026

54 %

-97 347

-58 304

-536

Kostnader

286 482

127 719

45 %

342 379

302 486

-16 004

Social omsorg

227 642

95 694

42 %

245 031

244 182

-16 540

-204 155

-87 609

43 %

-219 131

-206 463

2 308

279 551

114 658

41 %

295 774

281 978

-2 427

75 395

27 049

36 %

76 643

75 514

-119

Intäkter

-86 380

-33 476

39 %

-91 948

-86 280

-100

Kostnader

622 362

264 062

42 %

630 645

634 362

-12 000

Utbildning

535 982

230 586

43 %

538 696

548 082

-12 100

-104 858

-46 591

44 %

-112 402

-116 032

11 174

Kostnader

393 096

170 289

43 %

404 742

408 847

-15 751

Vård och omsorg

288 238

123 699

43 %

292 339

292 815

-4 577

Intäkter

-13 269

-5 663

43 %

-14 016

-13 339

70

Intäkter
Kostnader
Samhällsbyggnad

Intäkter

Kostnader

44 448

1 380

3%

6 348

38 036

6 412

Kommungemensamma

31 179

-4 283

-14 %

-7 668

24 697

6 482

-1 641 381

-681 992

42 % -1 633 718 -1 640 800

-581

kostnader
Intäkter
Kostnader
Finansenheten
Total

341 441

114 324

-1 299 940

-567 668

-12 720

-43 144

5

335 430

6 011

44 % -1 295 358 -1 305 370

33 %

5 430

339 %

338 359
-22 468

9 002

-21 722
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Sektor Ledningsstab
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader
Ledningsstab
Intäkter
Kostnader
Kommundirektör

0

324

0%

0

0

0

0

324

0%

0

0

0

-125

-51

41 %

-149

-125

0

4 814

1 324

28 %

3 991

4 814

0

4 689

1 273

27 %

3 842

4 689

0

-1 727

-1 004

58 %

-1 275

-1 758

31

Kostnader

8 166

3 510

43 %

6 760

8 186

-20

Kommunikationsavdelning

6 439

2 507

39 %

5 484

6 428

11

-824

-589

71 %

-2 098

-824

0

Kostnader

38 477

16 213

42 %

41 540

38 477

0

Utvecklings och näringslivsavd

37 653

15 624

41 %

39 442

37 653

0

Intäkter

-1 101

-734

67 %

-1 090

-1 101

0

Kostnader

10 395

4 532

44 %

10 710

10 395

0

Bibliotek

9 294

3 798

41 %

9 620

9 294

0

-895

-693

77 %

-867

-895

0

Kostnader

7 873

3 371

43 %

7 520

7 873

0

Kulturskola

6 978

2 678

38 %

6 653

6 978

0

Intäkter

-4 456

-2 276

51 %

-3 806

-4 456

0

Kostnader

12 982

5 182

40 %

13 461

12 982

0

8 526

2 906

34 %

9 655

8 526

0

Intäkter

Intäkter

Intäkter

Kulturhuset
Intäkter

0

0

0%

0

0

0

Kostnader

0

262

0%

1 748

0

0

Integrationsinsatser

0

262

1 748

0

0

Intäkter

-4 122

-698

17 %

-3 848

-4 122

0

Kostnader

15 937

5 896

37 %

14 751

15 827

110

HR-avdelning

11 815

5 199

10 903

11 705

110

Intäkter

-8 246

-3 414

41 %

-44 922

-8 246

0

8 540

3 383

40 %

45 004

8 540

0

Kostnader
Bemanningscentralen

294

-31

82

294

0

-752

-99

13 %

-492

-752

0

Kostnader

13 503

5 439

40 %

12 942

13 555

-52

Ekonomi och

12 751

5 339

12 451

12 803

-52

-20 508

-8 984

44 %

-20 326

-20 508

0

26 019

11 262

43 %

25 240

26 019

0

5 511

2 278

4 914

5 511

0

Intäkter

styrningsavdelning
Intäkter
Kostnader
IT avdelning
Intäkter

-13 889

-5 665

41 %

-13 753

-13 889

0

Kostnader

24 327

10 370

43 %

22 436

24 327

0

Kansliavdelningen

10 438

4 705

8 683

10 438

0

114 388

46 862

113 475

114 319

69

Total
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Kommentar till prognosen

Ledningsstaben räknar totalt sett med mindre avvikelser mot budget.
HR-avdelningen rapporterar en avvikelse på feriearbetarna. Överskottet beror till stor del på att
fler elever i vård- och omsorgsprogrammet får semestervikariat istället för feriearbete. Ett visst antal
elever önskar också feriearbete inom annat yrkesområde än ett som gör det möjligt att erbjuda
6-timmars arbetsdagar.
Bemanningscentralen
Kostnaden för korttidspoolen har varit något hög i början på året men går stadigt nedåt i slutet på
tertial 1. Enheten jobbar med att försöka minska den obokade tiden för korttidspoolen, målet är
max 5 procent obokad tid. Det är flera faktorer som påverkar den obokade tiden, dels flexibilitet i
schema, dels att det är många korta beställningar (3- timmarspass) som kommer in till
bemanningscentralen där det inte går att få ut vikarier, utan heldagarspass får delas upp på flera
enheter. I maj ökar kostnaderna för korttidspoolen något men är lägre än i början av året.
I Bemanningscentralens administration finns en risk att kostnaderna ökar på grund av en
långtidssjukskrivning och ordinarie personal går ut på övertid för att säkra bemanningen.
Biblioteket får medel från utvecklings- och omställningspotten för att finansiera flytten till nya
lokaler. Den hyressänkning som flytten av biblioteket innebär motsvarar enhetens bidrag till allmänna
besparingar. Då intäkterna från gymnasieskolorna kommer att bli avsevärt lägre behöver ytterligare
besparingar göras. Detta innebär allmänna neddragningar samt att vakanta tjänster inte kommer att
kunna tillsättas. Delvis motverkas denna neddragning av en tjänst som bibliotekspedagog vilken
finansieras med statsbidrag.
Ekonomi- och styrningsavdelningen rapporterar ett underskott med 52 tkr. Avdelningen har ett
sparbeting på 1,1 mkr men förväntas inte klara hela betinget för året.

Prognosantaganden

Ekonomi- och styrningsavdelningen klarar en stor del av sparbetinget tack vare föräldraledigheter och
sjukfrånvaro.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

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

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

Budget
Intäkter

0

-392

0%

-21 490

0

0

Kostnader

15 672

5 876

37 %

18 723

15 967

-295

Sektorsledning SO

15 672

5 484

35 %

-2 767

15 967

-295

Intäkter

-7 158

-2 897

40 %

-7 279

-7 158

0

Kostnader

42 757

17 315

40 %

44 899

43 354

-597

IFO

35 599

14 418

41 %

37 620

36 196

-597

Intäkter

-2 227

-1 304

59 %

-531

-2 227

0

Kostnader

29 904

12 788

43 %

28 806

30 404

-500

IFO Försörjningsstöd

27 677

11 484

41 %

28 274

28 177

-500

-300

-50

17 %

-455

-237

-63

4 300

1 371

32 %

6 828

6 237

-1 937

Intäkter
Kostnader
Placeringar vuxna

4 000

1 321

33 %

6 373

6 000

-2 000

Intäkter

-1 524

-373

24 %

-2 059

-1 606

82

Kostnader

36 624

12 048

33 %

40 476

34 014

2 610

Placeringar BoU

35 100

11 675

33 %

38 418

32 408

2 692

-894

-324

36 %

-833

-957

63

10 507

8 150

78 %

24 665

21 521

-11 014

9 613

7 826

81 %

23 832

20 564

-10 951

Intäkter

-5 893

-2 543

43 %

-6 533

-5 893

0

Kostnader

64 494

27 979

43 %

66 912

66 324

-1 830

Boende samt boendestöd

58 601

25 436

43 %

60 378

60 431

-1 830

Intäkter
Kostnader
Köpta platser LSS/SoL

LSS/SoL
Intäkter

-1 436

-294

20 %

-1 700

-1 436

0

Kostnader

12 403

4 992

40 %

19 987

12 403

0

Daglig verksamhet LSS/SoL

10 967

4 698

43 %

18 287

10 967

0

-27 108

-10 907

40 %

-26 695

-27 108

0

Kostnader

43 948

16 111

37 %

38 149

45 954

-2 006

Personlig assistans LSS/SFB

16 840

5 204

31 %

11 454

18 846

-2 006

-89

-45

50 %

-121

-84

-5

8 162

3 632

44 %

6 539

9 210

-1 048

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Övriga insatser LSS/SoL

8 073

3 587

44 %

6 418

9 126

-1 053

Intäkter

-5 134

-10 079

196 %

-29 371

-5 134

0

Kostnader

10 634

14 152

133 %

34 894

10 634

0

5 500

4 073

74 %

5 522

5 500

0

-7 077

-2 818

40 %

-281

-6 464

-613

7 077

3 305

47 %

11 500

6 464

613

0

487

0%

11 220

0

0

227 642

95 694

42 %

245 031

244 182

-16 540

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter
Kostnader
Ensamkommande BoU
Total
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Kommentar till prognosen

Sedan tertialrapport 1 har prognosen försämrats med 1,1 mkr, främst har ändringar som skett är
inom placeringar för barn och unga. Kostnaderna för placeringar av barn och unga har minskat
kraftigt under 2018 och 2019, men kostnadsminskningen beräknas i majrapporten bli något lägre än
vid tidigare prognos.
Även kostnaderna för övriga insatser inom LSS och SoL har ökat beroende på stora och komplexa
behov hos brukare inom verksamheten för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Från 1 maj har ansvaret för integrationssamordning förts över till sektorn och ligger under
sektorsledning social omsorg.
Social omsorg fick under maj en särskild avgift (vite) på 0,9 mkr för att sektorn inte inom skälig tid
ordnat boende inom LSS i ett ärende. Domen från förvaltningsrätten är överklagad. Vitesbeloppet
finns inte med i det prognostiserade underskottet på grund av överklagandet.
Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är
väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver.
För placeringar vuxna är prognosen 6 mkr, vilket är i paritet med föregående års resultat. Mellan
2017 och 2018 minskade kostnaden med cirka 4 mkr, vilket var ett resultat av verksamhetens
intensifierade arbete med till exempel egen utslussning i Finspång. Ytterligare minskning av dessa
kostnader kommer troligtvis inte kunna ske.
Kostnaderna för placeringar barn och unga fortsätter att minska. Föregående år minskade
kostnaderna med 7,2 mkr och för 2019 beräknas minskningen bli ytterligare 6 mkr och lämna ett
överskott med 2,7 mkr. Denna förbättring av resultatet är en följd av stora förändringar inom
kommunens organisation för individ- och familjeomsorg. Ett mer nära ledarskap har införts och fler
handläggare har anställts istället för att hyra in konsulter.
För kommunens egna boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL, beräknas ett
underskott. Det beror bland annat på att antalet insatser med boendestöd ser ut att fortsatt öka.
Nettokostnaden för den personliga assistansen är prognostiserad till 18,8 mkr, vilket är cirka 1 mkr
lägre än föregående år. Av denna är 11,6 mkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande
20 första timmarna. 0,7 mkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 1,8 mkr är
kostnader för personlig assistans enligt LSS. De 4,7 mkr som återstår av nettokostnaden är en följd
av att schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar
bland annat förkortad arbetstid, rätten till heltid, chefer samt administration. De egna
sjuklönekostnader är också något som inte täcks av ersättningen samt att kostnaden för väntetid
endast ersätts med en fjärdedel av en hel timersättning.
Under övriga insatser LSS och SoL, visar på ett underskott på 1,1 mkr mkr som beror på stora och
komplexa behov hos brukare inom verksamhet för korttidsvistelse och korttidstillsyn.
Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott beror på lokalkostnader för missbruksvård
för vuxna.
Det arbetas aktivt med att minska kostnaderna för personal och lokaler inom verksamheten för
ensamkommande barn som i dagsläget ser ut att kunna täckas av intäkterna från Migrationsverket.
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Prognosantaganden

Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 1,6 mkr för tillkommande ärenden under
året.
Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 1,8 mkr mkr för
tillkommande ärenden under året.
Sektorsledningen har 1 mkr i buffert för tillkommande kostnader under året.
De individer som lämnar projektet extratjänster och inte går vidare till studier eller arbete beräknas
kosta 0,5 mkr i försörjningsstöd.
Ojämnt fördelade intäkter samt förväntade pensionsavgångar ger ett lite snedfördelat utfall över året
för arbetsmarknadsenheten.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

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

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-4 911

-2 540

Kostnader

9 971

Bygg- och miljöenheten

5 060

Intäkter
Kostnader

52 %

-4 327

-4 923

12

3 953

40 %

9 272

9 983

-12

1 412

28 %

4 945

5 060

0

-107 005

-45 048

42 %

-116 761

-108 796

1 791

114 753

43 902

38 %

125 087

116 544

-1 791

7 749

-1 146

-15 %

8 326

7 749

0

-15 763

-7 942

50 %

-19 550

-15 763

0

15 760

7 581

48 %

19 812

15 760

0

-3

-361

0%

262

-3

0

-25 111

-10 541

42 %

-24 889

-25 111

0

27 364

11 457

42 %

24 918

27 364

0

2 253

916

41 %

29

2 253

0

-30 320

-12 445

41 %

-30 378

-30 260

-60

29 595

12 384

42 %

30 840

29 515

80

-726

-60

8%

462

-746

20

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

-2 095

-523

25 %

-4 255

-2 095

0

Kostnader

28 793

12 463

43 %

33 466

28 932

-139

Räddningstjänst

26 698

11 940

45 %

29 211

26 837

-139

Intäkter

-5 529

-2 923

53 %

-5 417

-6 094

565

Kostnader

34 414

15 048

44 %

35 640

34 979

-565

Samhällsplaneringsenheten

28 885

12 125

42 %

30 223

28 885

0

Kostnader

0

21

0%

0

0

0

Sektorn för samhällsbyggnad

0

21

0%

0

0

0

Intäkter

-880

-71

8%

-205

-880

0

Kostnader

6 347

2 414

38 %

3 291

6 347

0

Sektorsövergripande

5 467

2 344

43 %

3 087

5 467

0

-12 542

-5 576

44 %

-13 349

-12 542

0

12 554

5 434

43 %

13 447

12 554

0

13

-142

0%

98

13

0

75 395

27 049

36 %

76 643

75 514

-119

Intäkter
Kostnader
Transportenhet
Total

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

Prognosantaganden

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

Förslag till åtgärder vid avvikelse

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

Årsbudget

Ack Utfall Ack Utfall i Bokslut fg
% av
år
Budget

Prognos

Avvikelse

Intäkter

-3 753

-2 449

65 %

-3 785

-3 753

0

Kostnader

43 548

18 299

42 %

37 579

43 348

200

Utbildning gemensamt

39 795

15 851

40 %

33 794

39 595

200

Intäkter

-41 076

-13 392

33 %

-32 720

-41 076

0

Kostnader

291 474

123 930

43 %

287 829

296 974

-5 500

Grundskola

250 398

110 538

44 %

255 108

255 898

-5 500

Intäkter

-20 848

-11 077

53 %

-23 476

-20 848

0

Kostnader

160 004

66 813

42 %

164 275

160 204

-200

Förskola

139 156

55 736

40 %

140 800

139 356

-200

Intäkter

-14 572

-4 710

32 %

-21 366

-14 572

0

Kostnader

110 764

47 555

43 %

118 382

116 764

-6 000

Gymnasiet

96 192

42 845

44 %

97 016

102 192

-6 000

Intäkter

-6 130

-1 849

30 %

-10 601

-6 030

-100

Kostnader

16 571

7 465

45 %

22 580

17 071

-500

Vuxenutbildning

10 441

5 616

54 %

11 979

11 041

-600

535 982

230 586

43 %

538 696

548 082

-12 100

Total

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

Prognosantaganden

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

Åtgärder för budget i balans

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

Årsbudget

Ack utfall Ack Utfall i % Bokslut fg år

Prognos Avvikelse

av årsbudget
Intäkter

-38 328

-15 307

40%

-40 162

-39 938

1 610

23 053

8 151

35%

24 073

20 783

2 270

-15 275

-7 156

29%

-16 089

-19 155

3 880

0

-5

0%

0

0

0

Kostnader

17 736

5 974

34%

17 536

16 403

1 333

Myndighetskontoret

17 736

5 969

26%

17 536

16 403

1 333

-93

-79

85%

-2 102

-143

50

Kostnader

31 744

14 047

44%

34 554

32 554

-810

Hälso- och sjukvårdsorg.

31 651

13 968

34%

32 452

32 411

-760

Intäkter

-63 851

-30 121

47%

-64 886

-73 391

9 540

Kostnader

144 582

67 564

47%

147 391

158 910

-14 328

Hemtjänst

80 731

37 444

35%

82 505

85 519

-4 788

Intäkter

-2 586

-1 078

42%

-5 253

-2 560

-26

Kostnader

175 981

74 553

42%

181 187

180 197

-4 216

Särskilt boende

173 395

73 474

33%

175 934

177 637

-4 242

Total

288 238

123 699

43%

292 339

292 815

-4 577

Kostnader
Vård och omsorg centralt
Intäkter

Intäkter

Kommentar till prognosen

Vård och omsorg visar ett underskott på 4,6 mkr.
Prognosförändring
Sektorn visar ett ökat underskott jämfört med föregående prognos vilket främst beror på ett ökat
antal hemtjänsttimmar. Under våren har timmarna ökat och det handlar både om fler brukare, cirka
30 fler brukare jämfört med föregående år, samt ett ökat vårdnadsbehov hos befintliga brukare.
Under perioden januari till maj har hemtjänsten utfört 3 565 fler kundtimmar än under samma period
föregående år.
Vård och omsorg centralt
För att öka möjligheten till ett nära ledarskap och skapa hanterbara chefsområden har sektorn valt
att skapa ytterligare ett chefsled. Två strategtjänster har omvandlats till verksamhetschefstjänster och
en verksamhetschef har nyrekryterats. På enhetschefsnivå kommer gruppen att utökas med två
enhetschefer under hösten. Utökningen är nödvändig för att möta det ökade behovet av omsorgsinsatser men innebär en ökad kostnad för sektorn.
Vård och omsorg centralt visar ett överskott på 3,9 mkr. Överskottet beror främst på ökade intäkter
i form av äldreomsorgsavgifter samt på kapitalkostnader då investeringsprojekt för året inte påbörjats
ännu.
Hemtjänst
En stor del av underskottet beror på att hemtjänsttimmarna totalt har ökat under våren, framför allt
inom Hällestads och Skedevis områden. Volymökningen innebär en ökad personalkostnad och högre
vikarieomfattning för hemtjänsten. För hemtjänstenheterna på den östra sidan har timmarna minskat
vilket medför svårigheter att minska personalkostnaderna inom samma tidsram och omfattning.
Särskilt boende
Ett ökat antal äldre med stora omsorgsbehov under våren har inneburit fullbelagda boenden och
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beslut om särskilt boende har inte kunnat verkställas inom lagstadgade tre månader. För att minska
den akuta platsbristen som råder inom kommunens särskilda boenden har Betarens vårdboende och
Storängsgården ändrat användningsområde för några rum till tillfälliga lägenheter. De utökade
platserna beräknas kosta 0,1 mkr i personal- och materialkostnader utöver budget.
Sektorns korttidsboende Sergelsgården har under det senaste året haft flera brukare med mycket
höga omvårdnadsbehov. I syfte att korta tiden för slutenvård skrivs äldre såväl som unga multisjuka
med stora omvårdnadsbehov ut tidigare för omhändertagande inom kommunens äldreomsorg. Under
våren har Sergelsgården haft en person som kräver extra bemanning dygnet runt. Det har medfört en
utökad kostnad på cirka 0,6 mkr. Sju personer under 65 år har vårdats på Sergelsgården under
längre, över 1 år, och kortare tid.
Ovanstående beskrivning av allt fler multisjuka med stora medicinska behov och stora omvårdnadsbehov återfinns inom samtliga områden i sektor vård och omsorg, men märks hittills mest på
Sergelsgården med dess speciella inriktning.
Storängsgården visar ett underskott 2,6 mkr, som främst beror på höga personalkostnader.
Orsakerna bakom de höga personalkostnaderna är hög sjukfrånvaro och svårigheter att få logistiken
inom boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser. Enheten börjar se effekter
av de åtgärder som påbörjades hösten 2018 gällande lokaler och personalsamverkan. Underskottet
beräknas bli 0,1 mkr mindre än vid föregående prognos.

Prognosantaganden

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

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

19

157

EKONOM ISK

RAPPORT ERI NG

Politisk ledning
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Kostnader

3 939

1 223

31%

3 268

3 939

0

629

257

41%

298

634

-5

Kommunfullmäktige

3 939

1 223

31%

3 268

3 939

0

Kostnader

1 207

146

12%

769

1 207

0

varav beredningar

Revisionen

1 207

146

12%

769

1 207

0

-1 092

-441

40%

-1 091

-1 092

0

Kostnader

3 504

1 368

39%

3 732

3 504

0

Överförmyndaren

2 412

927

38%

2 641

2 412

0

128

107

84%

100

195

-67

Intäkter

Kostnader
Bygg- och miljönämnd
Intäkter
Kostnader
Valnämnden
Kostnader

128

107

84%

100

195

-67

-513

-516

101%

-433

-516

3

1 207

505

42%

1 333

1 210

-3

694

-11

-2%

900

694

0

6 016

2 525

42%

6 695

6 316

-300

varav sociala myndighetsnämnden

287

120

42%

278

287

0

varav KS medel för oförutsedda behov

700

60

9%

174

700

0

6 016

2 525

42%

6 695

6 316

-300

14 396

4 918

34%

14 373

14 763

-367

Kommunstyrelsen
Total

Kommentar till prognosen
Prognosen som lämnades vid tertial 1 kvarstår även vid majuppföljningen. Under året utgår
ekonomiskt omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser till förtroendevalda som avslutat sina
uppdrag, vilket påverkar Kommunstyrelsens resultat.
Bygg- och miljönämnden redovisar ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning för
förlorad arbetstid.
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Kommungemensamma kostnader
Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Lönepott

21 862

0

0%

0

21 862

0

Lokalpool

1 324

504

38%

1 959

1 324

0

Centrala medel omplacering o rehab.

369

117

32%

184

369

0

Samordningsförbundet

600

212

35%

542

509

91

Landsbygdsutveckling

317

111

35%

267

267

50

0

0

0%

900

0

0

Ledarutvecklingsinsatser

264

104

0%

273

264

0

Partsgemensam kompetensutveckling

175

57

0%

140

175

0

Kompetensutvecklingsmedel

317

71

22%

343

317

0

3 770

0

0%

0

3 770

0

375

0

0%

369

375

0

-13 339

-5 558

42%

-14 000

-13 339

0

Personalsociala åtgärder

300

0

0%

325

300

0

Kulturyta Rejmyre

200

0

0%

200

200

0

0

0

0%

592

0

0

Mellanskillnad CNG

Utvecklings- och omställningspott
Medlemskap CKS
Upplösning fonderade flyktingmedel

Sjuk-frisktjänst
Medarbetarenkät, Helix mm

529

100

19%

238

528

1

Internränta nya investeringar

5 300

0

0%

0

1 300

4 000

Avskrivningar nya investeringar

4 226

0

0%

0

3 026

1 200

Vägföreningar

500

0

0%

0

500

0

E-handel

150

0

0%

0

150

0

Lönekartläggning

70

0

0%

0

0

70

2 000

0

0%

0

2 000

0

70

0

0%

0

0

70

1 000

0

0%

0

0

1 000

800

0

0%

0

800

0

31 179

-4 283

-14%

-7 668

24 697

6 482

Digitalisering
Avgiftssänkning Kulturskolan
Öppen förskola
Tjänster plan och bygglov
Total

Kommentar till prognosen

Inom kommungemensamma kostnader och intäkter har kommunen samlat en del av de gemensamma
poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns budget för nya avskrivningar kopplat till
investeringsbudgeten, utvecklingsmedel, och kommunens lokalpool. Även medel till
samordningsförbundet och andra projekt såsom landsbygdsutveckling och ledarskapsutveckling
återfinns här.
Prognosen för maj är oförändrad jämfört med tertial 1. Flera av kommunens pågående
investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller påverkar resultatet under del av
året, vilket medför lägre kostnader för nya avskrivningar och internränta. Sektor utbildningen
fortsätter att utreda uppstart av öppen förskola, prognosen är att verksamheten startar först nästa
år.

Prognosantaganden

Prognosen förutsätter att alla medel avsatta för utveckling- och omställning kommer att förbrukas
under året.
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Utvecklings- och omställningsmedel:
Budget i tkr

4 950

Beslut:
Locker Room Talk

-140

Platsutveckling Rejmyre

-300

Marknadsföring O-ringen

-300

Flyttkostnader Finspångs blibliotek

-385

Certifiering Bergska skolan

-55

Summa beslut:

-1 180

Kvar att förbruka:

3 770

Finansenheten
Avdelning/Enhet

Årsbudget Ack utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

Prognos Avvikelse

år

årsbudget
Intäkter

-1 321 466

-551 922

42% -1 283 997 -1 323 175

1 709

Skatter och stadsbidrag

-1 321 466

-551 922

42% -1 283 997 -1 323 175

1 709

-23 097

-10 063

Intäkter
Kostnader
Finansiella intäkter och

44%

-35 014

-22 658

-439

3 202

1 643

51%

2987

3 193

9

-19 895

-8 420

42%

-32 027

-19 465

-430

-462

-34

0%

-5 327

-462

0

562

723

0%

6 460

1 611

-1 049

kostnader
Intäkter
Kostnader
Övriga kommungemensamma
Intäkter
Kostnader
Pensionsportföljen
Intäkter
Kostnader
Internbanken
Intäkter
Kostnader
Stb Migrationsverket
Intäkter

100

689

0%

1 133

1 149

-1 049

-704

-618

88%

-9 235

-704

0

108

14

13%

684

108

0

-596

-604

101%

-8 551

-596

0

-21 107

-4 787

23%

-19 319

-19 207

-1 900

26 612

6 612

25%

20 023

19 612

7 000

5 505

1 825

33%

704

405

5 100

-387

-832

0%

-12 435

-436

49

0

49

0%

208

49

-49

-387

-783

0%

-12 227

-387

0

-274 158

-113 736

41%

-268 391

-274 158

0

Kostnader

224 785

93 472

42%

220 747

224 685

100

PO o arbgiv avg

-49 373

-20 264

41%

-47 644

-49 473

100

86 172

11 812

14%

87 251

86 172

0

86 172

11 812

14%

87 251

86 172

0

-1 299 940

-567 667

44% -1 295 358 -1 305 370

5 430

Kostnader
Pensioner o löneskatt
Total
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Kommentar till prognosen

Inga större prognosförändringar har skett sedan tertial 1.
Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL)s lämnade i början av året för årets
skatter och statsbidrag ger ett prognostiserat överskott jämfört med budget. Utjämningssystemet ger
lägre bidrag än budgeterat samtidigt som årets skatteintäkter beräknas bli högre.
Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än budgeterat, flera lån har omsatts
till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir
samtidigt lägre då debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte hinna att avslutas under året eller
påverkar endast resultatet under del av året, vilket medför lägre interna ränteintäkter till
finansenheten.
Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter inkluderar kostnader avseende
förgävesprojekteringar för parkering Lillsjöbäcken då underlaget inte kan användas vidare. Ett nytt
höjdsystem genererar en ny inmätning av området samtidigt som hela anläggningen måste flyttas för
att undvika eventuell rasrisk. Här återfinns även lönekostnader för avgående kommundirektör.
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Förändring av ekonomiska ramar
Anslag

Budget

Ram-

strategisk

2019

justeringar

Beslut

plan 2019
Kommunfullmäktige

4 459

3 939

-520
-520 omfördelning bugdetmedel

Överförmyndaren

2 412

2 412

0

Revisionen

1 207

1 207

0

Valnämnden

694

694

0

Bygg- och miljönämnden

128

128

0

5 496

6 016

520

700

700

0

114 700

114 388

-312

Kommunstyrelsen inkl sociala
myndighetsnämnden
varav KS medel för oförutsedda
behov
Ledningsstaben

520 omfördelning bugdetmedel

700 Säkerhetssamordnare

till KS

från KF

från samhällsb.

704 Väktartjänster

från samhällsb.

622 GDPR-tjänst

från sektorerna

-781 Miljöstrateg
-1 894 Sänkt internränta, internhyra

till samhällsb.
till finansenheten/samhällsb.

300 Kulturskoletaxa

från kommungem.

300 Platsutveckling Rejmyre

från kommungem.
utvecklingspotten

823 Nya kapitalkostnader

från kommungem.

300 Marknadsföring O-ringen

från kommungem.

385 Flyttkostnader Finspångs bibliotek

från kommungem.

utvecklingspotten
utvecklingspotten
-1 736 Integrationsverksamhet
-100 konsultmedel VD FFIA
65 Lönekartläggning
Sektor samhällsbyggnad

75 896

75 396

till sektor social omsorg
till finansenheten
från kommungem.

-500
-9 246 Sänkt internränta
2 296 nya kapitalkostnader

till finansenheten
från kommungem.

-1 051 Löneöverssyn 2018 serviceenheten

till köpande sektorer

7 700 Justering internhyror

till/från övriga sektor

-700 Säkerhetssamordnare
-704 Väktartjänster
500 Vägsamfälligheter

till ledningsstaben
till ledningsstaben
från kommungem.

-76 GDPR-tjänst

till ledningsstaben

781 Miljöstrateg

från ledningsstaben
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Fortsättning förändring av ekonomiska ramar
Anslag

Budget

Ram-

strategisk

2019

justeringar

227 642

2 012

Beslut

plan 2019
Sektor social omsorg

225 630

26 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-112 GDPR-tjänst
-25 Sänkt internränta, internhyra
2 123 Integrationsverksamhet

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.
från
ledningsstaben/finansenheten

Sektor utbildning

533 858

535 982

2 124
815 Löneöverssyn 2018 serviceenheten
-247 GDPR-tjänst
-6 139 Sänkt internränta, internhyra

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

4 500 IT i skolan

från kommungem.

2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

från kommungem.

1 000 Skolbibliotek

från kommungem.

140 Locker room talk

från kommungem.
utvecklingspotten

55 Certifiering Bergska skolan

från kommungem.
utvecklingspotten

Sektor Vård och omsorg

288 807

288 238

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

Kommungemensamma

43 090

31 179

från samhällsb.
till ledningsstaben
till finansenheten/samhällsb.

-11 911

kostnader
-3 119 nya kapitalkostnader

sektor samhällsbyggnad,
ledningsstaben

-4 500 IT i skolan

till sektor utb.

-2 000 Barnomsorg obekväm arbetstid

till sektor utb.

-1 000 Skolbibliotek
-300 Kulturskoletaxa
253 Sänkt internränta, internhyra
-65 Lönekartläggning
Utvecklings- och omställningspotten:

-140 Locker room talk

Finansenheten

1 296 377

till ledningsstaben

-385 Flyttkostnader Finspångs bibliotek

till ledningsstaben

-6 401

-1 309 597 -1 299 941

9 656
100 konsultmedel VD FFIA
-387 integrationsinsatser

-12 720

till sektor utb.

-300 Marknadsföring O-ringen

1 287 221

-13 220

till ledningsstaben
till ledningsstaben

9 943 Sänkt internränta

Total

till finansenheten/samhällsb.

-300 Platsutveckling Rejmyre

-55 Certifiering Bergska skolan
Ekonomiska ramar

till sektor utb.
till ledningsstaben

-500 Vägsamfälligheter ombudgetering

till sektor utb.

från sektorerna
från ledningsstaben
till sektor social omsorg
till sektor samhällsb.

från eget kapital
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Maria Forneman

2019-08-12
Dnr KS.2019.0662

1 (1)

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - övergångsställe över väg 51 vid
Klippestorpsgården
Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna ett övergångsställe över väg
51 vid Klippestorpsgården. Förslagsställarna hänvisar till att det inte finns någon
säker möjlighet för föräldrar att ta sig över 51:an då de ska lämna/hämta sina barn
på Ängslyckans förskola.
De föreslår att detta övergångsställe skulle kunna vara antigen vid OK Q8 eller vid
Postnords lokaler och att få Trafikverket att flytta hastighetsskyltarna så att
hastigheten blir 50 km/h där man väljer att anlägga övergången.
Då detta förslag inte ryms inom Finspångs kommuns ansvarstagande, utan
Trafikverkets, så föreslår förvaltningen att förslaget inte kan besvaras, men att det
skickas till Trafikverket för handläggning där.

Förslag till beslut
1. Att skicka ärendet till Trafikverket
2. Att meddela förslagsställarna att ärendet inte kan hanteras av Finspångs
kommun och att det skickats vidare till Trafikverket

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

2019-08-16
Dnr KS.2019.0744

1 (1)

Kommunstyrelsen

Riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor
Sammanfattning
Projektmiljonen ska stimulera nytänkande, innovationer och utveckling som
kommer till elevnytta och gagnar elevers motivation och lärande.
Förslag till beslut
1. Att anta riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor

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

Fastställd Datum 2019-07-17
Ärendenummer XXX
Versionsnummer X
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RIKTLINJE

Projektmiljon riktad till gymnasieskolorna i Finspång

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Riktlinje
1 mkr är avsatt i projekt där gymnasieskolorna kan ansöka om medel. Ansökan kan ske två
gånger per år.
Syftet är att stimulera gymnasieskolorna att ta initiativ till utvecklingsarbeten som leder till
högre motivation och högre måluppfyllelse.
Exempel:
Elevråd, programråd och arbetslag kan ta initiativ till aktiviteter som utvecklar / förändrar
lärande och / eller lärmiljöer som kommer till elevers nytta.
Skapa möjligheter till studiebesök och utbyten inom såväl nationella som internationella
områden.
Initiera projekt som utvecklar samarbeten med näringslivet, samhället eller föreningslivet i
Finspång.
Hitta aktiviteter och projekt som stimulerar nytänkande och nyskapande.
Prioritera arbete som främjar Agenda 2030 samt Finspångs kommuns tillväxtmål.
Ansökt belopp upp till 50tkr görs löpande och beslut fattas på delegation av utbildningschef
och utbildningsråd gemensamt
Ansökan på högre belopp än 50 tkr görs skriftligt senast 31 januari eller 30 augusti varje år.
Ansökan ska innehålla beskrivning av projektet såsom syfte, mål, omfattning i tid samt en
ekonomisk plan.
Ansökan skickas till sektor utbildning. En jury bestående av verksamhetschefer,
utbildningschef och en av Curt Nicolin Gymnasiet (CNG) utsedd representant gör urval och
förslag till kommunstyrelsen som fattar beslut.
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Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunal borgen, Hällestad Friförsamling
Sammanfattning
Hällestad Friförsamling har inkommit med en ansökan om kommunal borgen för
2.500.000 kronor. Anledningen är att församlingen planerar en utbyggnad av sin
fastighet i Sonstorp och för detta behöver föreningen ta ett banklån vilket inte
medges utan säkerhet.
Församlingen bedriver en omfattande verksamhet i nuvarande lokaler bl a drivs
fritidshem för ca 30 barn för vilken kommunen lämnar ekonomiskt bidrag.
Enligt kommunens finanspolicy lämnas kommunal borgen normalt endast till
företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter av väsentligt intresse
för kommunen. I den fall borgen lämnas är det för lån till investeringar i byggnader
anläggningar, maskiner, transportmedel och inventarier.
Kommunen har en restriktiv hållning till borgen för lån till andra låntagare och
ändamål.
Kommunen har under 2019 minskat sitt borgensåtagande med 15.749.000 kronor
gentemot bostadsrättsföreningen Majelden. De borgensåtaganden som kvarstår är:
Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (2008)
Byggnadsförening Folkets Hus i Rejmyre (1986)
Finspångs Golfklubb (1998)
Finspångs Missionsförsamling (1991)
Ryttarkamraterna (2015)
Totalt

132.168 kr
299.723 kr
2.000.000 kr
500.000 kr
100.000 kr
3.031.891 kr

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Att avslå föreningens ansökan om kommunal borgen

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

Utse verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen
Sammanfattning
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kap.4, 2§ och kap.4, 1-5§ i Hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) skall det finnas en utsedd verksamhetschef inom
hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen inom den kommunala hälso- och
sjukvården representerar vårdgivaren (Kommunstyrelsen) och det är vårdgivarens
ansvar att utse verksamhetschef. Vårdgivaren ansvarar också för att
verksamhetschefen ges möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter så att hög
patientsäkerhet uppnås och att vården är av god kvalité.
Verksamhetschefens uppdrag är bland annat att:


verksamheten har mål för hälso- och sjukvården och att de följs



kvalitetsledningssystem införts och att fortlöpande styra, följa upp, utveckla
och dokumentera kvalitén i verksamheten



det medicinska omhändertagandet av patienterna tillgodoser kraven på hög
säkerhet och god vård



det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver



personalens kompetens upprätthålls genom adekvata utbildningsinsatser

I tidigare skrivelse har namngiven person Kerstin Sjöberg Axelsson utsetts av
kommunstyrelsen till verksamhetschef hälso- och sjukvård.
Förslag till beslut
1. Sektor vård- och omsorg föreslår kommunstyrelsen att i framtida
rekryteringar utse sektorschef för sektor vård och omsorg till
verksamhetschef hälso- och sjukvård

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

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät
2018
Sammanfattning
Om mig är en enkät om ungdomars hälsa och levnadsvanor som administreras och
samordnas av Region Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan länets
kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland och genomfördes
för femte gången under hösten 2018. Frågeställningarna i enkäten handlar om
ungdomars egna perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid
samt livet och framtiden.
Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.
I de bilagda rapporterna presenteras ett urval av frågorna, dels på Finspångsnivå
och dels på länsnivå.
Totalt svarade 126 elever i årskurs 8, fördelat på 60 tjejer och 64 killar.
Totalt svarade 114 elever i årskurs 2, fördelat på 30 tjejer och 84 killar.
De ungdomar vars svar presenteras i denna skrivning är folkbokförda i Finspång
och har inte nödvändigtvis sin skola i kommunen.
Nytt för i år är att svaren delas upp på tjejer, killar och annan könsidentitet
(förkortas AK i skrivningen). I kommunrapporten har ingen valt att identifiera sig
med annan könsidentitet.
Andelen ungdomar med bra hälsa har minskat från 2014 till 2018. Ungdomars
vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är att de ska sova mer, äta bättre,
träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva och förbättra sitt
självförtroende. Killar vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer önskar generellt
mindre skolstress och någon att anförtro sig till.
Urval av frågor:
Ungdomar som känner sig trygga i skolan
Finspång 81 %

Länet 83 %

Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar hjälper till med
läxor/skolarbeten
Finspång 34 %

Länet 31 %

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar vet var de är på fritiden
Finspång 12 %

Länet 9 %

Ungdomar med daglig ångest
Ungdomar beskriver ångest som negativa tankar och känslor eller tryck över bröstet
och ont i mage.
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

30 %

11 %

24 %

7%

35 %

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

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

48 %

73 %

49 %

76 %

38 %

Ungdomar som använder tobak
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

10 %

7%

5%

8%

30 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

35 %

38 %

22 %

33 %

40 %

Ungdomar som druckit sig berusade en eller flera gånger
Berusningsdrickande sker främst i gymnasieålder och det är betydligt vanligare att
ungdomar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker sig berusade.
Andelen ungdomar som dricker alkohol har minskat mellan 2014 och 2018 med sju
procentenheter.
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

3%

2%

37 %

24 %

42 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

49 %

33 %

78 %

76 %

78 %
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Ungdomar som har använt narkotika
Nästan var tredje elev på gymnasiet har någon gång blivit erbjuden att prova
narkotika.
Finspång grundskola

Länet grundskola

2%

3%

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

22 %

11 %

Fysiskt aktiva 5 gånger i veckan eller mer på sin fritid
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

20 %

16 %

22 %

22 %

13 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

11 %

17 %

18 %

27 %

31 %

Ungdomar som alltid/ofta i skolan upplever arbetsro
Finspång

Länet

52 %

58 %

Ungdomar som skolkar
Finspång grundskola

Länet grundskola

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

8%

0%

3%

2%

22 %

Finspång gymnasium

Länet gymnasium

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

3%

5%

3%

3%

11 %

Ungdomar som trivs på sin fritid
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

93 %

97 %

94 %

96 %

89 %
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Ungdomar som litar på andra människor
Finspång grundskola

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

52 %

75 %

73 %

89 %

68 %

Finspång gymnasium
Tjejer

Killar

59 %

61 %

Ungdomar som har en positiv framtidstro
Finspång

Länet

Tjejer

Killar

Tjejer

Killar

AK

88 %

90 %

89 %

91 %

73 %

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ta informationen till protokollet

Bilagor.
- Om mig Hemkommunrapport 2018 Finspångs kommun
- Om mig Länsrapport 2018
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Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har
genomförts årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland.
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är delaktiga i
framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat.
Förhoppningen är att enkäten kan utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god
hälsa och goda vanor och kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och
skola.
Denna kommunrapport innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med
resultat över tid.
 Där resultat inte är fördelat över tid baseras uppgifterna på 2018 års resultat.
 Där resultat inte är uppdelat per kön eller årskurs finns det en väldigt liten eller ingen
skillnad mellan grupperna.
 Alla informationsrutor med text gäller länet som kommer från när vi tittat på samband från
3 års-rapporten, eller från analyser av fritextsvar.
 Om inget resultat redovisas är det för få personer som har svarat. Om det står ”0 %” är det
ett resultat.
 AK står för Annan könsidentitet, vilket innebär att ungdomarna inte vill identifiera sig som
varken tjej eller kille.
 Alla siffror är andelar i procent
Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget
Status Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i ett webbaserat resultatverktyg på
Om mig - enkätens hemsida http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat
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Finspång
89
89
93
91
88

100%

89
89
92
92
94

Ungdomar med minst en nära vän

Tjej

Kille

2014
2015
2016
2017
2018

50%
0%

81 %

är trygga
hemma

Tjej

82 %

96 %

Kille

81 %

%

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

är trygga
i skolan

97 %

Annan könsidentitet

FAMILJ & VÄNNER

96 %

AK

%

Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar…
Ställer upp vid problem

8 %

Hjälper till med läxor/skolarbeten

34 %

Tar sig tid att lyssna

18 %

Vet hur de känner sig innerst inne

41 %

Vet var de är på fritiden
Vet hur de har det med kompisar

3 (7)

12%
18 %
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76
74
82
74
56

50%

64
50
54
51
51

81
76
81

83

68
58
56

100%

76

Ungdomar med bra hälsa

Tjej

Kille

2014
2015
2016
2017
2018

0%
Tjej

Kille

AK

Grundskola

AK

Gymnasieskola

HÄLSA & LIVSSTIL

Andelen ungdomar med bra hälsa har minskat från 2014 till 2018.
Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan förbättra sin hälsa är
att de ska sova mer, äta bättre, träna och aktivera sig. De vill
också våga vara sig själva och förbättra sitt självförtroende. Killar
vill ägna telefon och dator mindre tid. Tjejer önskar generellt
mindre skolstress och någon att anförtro sig till.

31
29
22
27
43

19
30
27

18

43
58
57

50%

52

100%

62
60
73
67
73

Ungdomar som ofta är stressade

0%
Tjej

Kille

AK

Tjej

Grundskola

Kille
Gymnasieskola

Ungdomar med daglig ångest
30,3 %
10,6 %
Tjejer

Killar

AK

80
89
83
69
73

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

50%

Ungdomar
beskriver ångest
som negativa
tankar och
känslor eller tryck
över bröstet och
ont i magen.

2014
2015
2016
2017
2018

45
33
47
51
48

100%

AK

2014
2015
2016
2017
2018

0%
Tjej

Kille

AK
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Ungdomar som använder cigaretter och/eller snus
25
21
27
33
38

35
35
25
35

23

2014
2015
2016
2017
2018

7

14
19

0%
Tjej

Kille

AK

Tjej

Grundskola

Kille

AK

Gymnasieskola

Behovet att få tillhöra en grupp och känna
samhörighet är enligt ungdomar en förklaring till
alkohol- och tobaksbruk bland unga. Men de som
röker har sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre
sömn. De känner sig också mindre trygga i skolan
och uppger högre utsatthet för mobbning av
elever och personal.
Andelen ungdomar som
dricker alkohol har minskat
mellan 2014-2018,
från 53 % till 46 %

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

Tjej

58
53
63
54
33

0%

Tjej

Kille

7
16
2

6

12
16
3

50%

17

100%

56
69
61
55
49

Ungdomar som druckit sig berusad en eller flera gånger

Kille

AK

Grundskola

2014
2015
2016
2017
2018
AK

Gymnasieskola

Ungdomar som har använt narkotika
30%

2014
2015
2016
2017
2018

22
14

15%
2

2 2 2

14
6

9

0%
Grundskola

Nästan var tredje
elev på gymnasiet
har någon gång blivit
erbjuden att prova
narkotika.

Gymnasieskola
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TOBAK & ALKOHOL

3

10
6
10

25%

13

50%

Fysisk aktivitet 5 gånger i veckan eller mer på sin fritid

20
16
19
12
11

18
19
29
17
17

16
13
16

16

17
18
20

50%

30

100%

Tjej

Kille

2014
2015
2016
2017
2018

0%
Tjej

Kille

AK

Grundskola

AK

Gymnasieskola

Ungdomar som är mobbade av elever och/eller personal

4
5
4

8
4
7
8
5

12
10

22
10

11

9

14
8
8

10

25%
0%

Tjej

Kille

AK

Tjej

Grundskola

Ungdomar som alltid/ofta i skolan
upplever…
Att de behandlas
rättvist av lärare
67 %

100%
29

23

32

37

AK

Gymnasieskola

Någon har skrivit något elakt eller lagt ut
känsliga bilder/filmklipp på sociala medier

50%

Kille

SKOLA & FRITID

2014
2015
2016
2017
2018

50%

28

Stöd och hjälp
att utvecklas

0%
2014 2015 2016 2017 2018

Arbetsro på
lektioner
52 %
Bra stämning

61 %

60 %

Lärarnas stöd och bemötande har
samband med ungdomars upplevelser
under skoldagen. De som får stöd och
hjälp att utvecklas känner sig oftare
glada, duktiga, självsäkra och
motiverande i skolan.
Ungdomar som skolkar…
30 %
15 %

2

8

0%
Tjej

5

0

Kille
Grundskola

AK

5 3

8 5

Tjej

Kille
Gymnasieskola
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Några
gånger i
månaden
AK

Några
gånger i
veckan
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Ungdomar som trivs på sin fritid
Tjej

93 %

Kille

97 %

AK

Politik handlar
om staten och
styrning av
Sverige.
Ungdomar
förknippar politik
med lagar,
myndigheter,
samhällsfrågor
och demokrati.

%

Ungdomars samhälls- och omvärldsintresse
100%
50%

Ungdomar ser
Sverige som ett
”litet” land i en
global värld
och tycker att
det händer mer
allvarliga och
betydelsefulla
saker
utomlands som
intresserar dem.

52 56 61

42 48 51

0%

LIVET & FRAMTIDEN

Tjej
Kille
AK
Intressad av politik
Intresserad av samhällsfrågor i allmänhet
Intresserad av vad som händer i andra länder
Ungdomar som tycker att de kan påverka i skolan
Grundskola

Gymnasieskola

32 %

Tjej

34 %

31 %

Kille

54 %

%

Annan könsidentitet

Ungdomar som litar på andra människor
100 %
50 %

75

52

59

61

Tjej

Kille

%
0%
Tjej

Ungdomar som litar på sin egen
förmåga att klara av saker
100%

74

Kille

AK

Grundskola

AK

Gymnasieskola

86

50%

0%
Tjej

Kille

AK

95
95
92
90
90

100%

85
96
89
85
88

Ungdomar som har positiv framtidstro

Tjej

Kille

2014
2015
2016
2017
2018

50%
0%
AK
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Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts
årligen sedan hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland
och Region Östergötland.
Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. Ungdomar är delaktiga i framtagande
och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat. Förhoppningen är att enkäten kan
utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god hälsa och goda vanor och kunna underlätta
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.
Hösten 2018 besvarades Om mig av 3438 elever i årskurs 8 och 2851 elever i årskurs 2 på 84 skolor runt om
i länet. Det var ungefär lika många killar som tjejer som besvarade enkäten (50,5 procent mot 48,1 procent)
och 1,4 procent som uppgav annan könsidentitet.
Denna länsrapport innehåller ett urval av frågor från enkätens fem frågeområden med resultat över tid.
 Där resultat inte är fördelat över tid baseras uppgifterna på 2018 års resultat.
 Där resultat inte är uppdelat per kön eller årskurs finns det en väldigt liten eller ingen skillnad mellan
grupperna.
Resultat för enkätens frågor finns att söka fram på läns- och kommunnivå i statistikverktyget Status
Östergötland https://www.regionostergotland.se/statusostergotland/
Resultat för ett urval av frågor på skolnivå finns att söka fram i en pivottabell på Om mig - enkätens hemsida
http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat
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Östergötland

Tjej

Kille

85
78
71
75

92
90
90
89
90

100%

93
93
93
92
93

Ungdomar med minst en nära vän, per kön och år (%)

50%

2014
2015
2016
2017
2018

0%

83 %

är trygga
hemma

är trygga
i skolan

94 %

Tjej

79 %

96 %

Kille

88 %

77 %

Annan könsidentitet

62 %

FAMILJ & VÄNNER

95%

Annan könsidentet

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

Ungdomar som inte upplever att deras föräldrar…

Ställer upp vid problem

8%

Hjälper till med läxor/skolarbeten

31 %

Tar sig tid att lyssna

13 %

Vet hur de känner sig innerst inne

37 %

Vet var de är på fritiden
Vet hur de har det med kompisar

3 (7)

9%
15 %
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45
42
46
33

50%

74
73
73
72
68

59
58
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HÄLSA & LIVSSTIL

Andelen ungdomar med bra hälsa har minskat från 2014
till 2018. Ungdomars vanligaste tankar om hur de kan
förbättra sin hälsa är att de ska sova mer, äta bättre,
träna och aktivera sig. De vill också våga vara sig själva
och förbättra sitt självförtroende. Killar vill ägna telefon
och dator mindre tid. Tjejer önskar generellt mindre
skolstress och någon att anförtro sig till.
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Behovet att få tillhöra en grupp och känna
samhörighet är enligt ungdomar en förklaring till
alkohol- och tobaksbruk bland unga. Men de som
röker har sämre psykisk och fysisk hälsa och sämre
sömn. De känner sig också mindre trygga i skolan
och uppger högre utsatthet för mobbning av elever
och personal.

Andelen ungdomar som dricker
alkohol har minskat mellan
2014-2018, från 53 % till 46 %.
Berusningsdrickandet sker främst i gymnasieåldern
och det är betydligt vanligare att ungdomar som blir
bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker sig
berusade.
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Ungdomar som har använt narkotika, per årskurs och år (%)
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Någon har skrivit något elakt eller lagt ut
känsliga bilder/filmklipp på sociala medier (%)
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Lärarnas stöd och bemötande har
samband med ungdomars
upplevelser under skoldagen. De som
upplever att lärarna ger dem stöd
och hjälp att utvecklas känner sig
oftare glada, duktiga, självsäkra och
motiverande i skolan.
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Ungdomar som trivs på sin fritid, per kön
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Politik handlar
om staten och
styrning av
Sverige.
Ungdomar
förknippar politik
med lagar,
myndigheter,
samhällsfrågor
och demokrati.

Ungdomar ser
Sverige som ett
”litet” land i en
global värld och
tycker att det
händer mer
allvarliga och
betydelsefulla
saker utomlands
som intresserar
dem.
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Kommunstyrelsen

Personalpolitiskt program för Finspångs kommun
Sammanfattning
Finspångs kommun har tagit fram ett förslag på nytt personalpolitiskt program.
Programmet har gjorts tydligare samt har uppdaterats med gällande
diskrimineringsgrunder.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår arbetsgivardelegation besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige:
1. Att fastställa nytt personalpolitiskt program.
2. Att det nya programmet ersätter tidigare fastställt program i KF 2013-0619 §155.

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

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se
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Sammanfattning
Finspångs kommuns personalpolitiska program ger uttryck för ett gemensamt förhållningssätt och
viljeinriktning när det gäller vår personalpolitik. Den blir verklig när politiker, chefer och medarbetare
gemensamt tar ansvar för att tillämpa den. Utgångspunkten är medborgarfokus vilket innebär att
alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i att utveckla arbetet för att ge bästa
möjliga kvalitet gentemot medborgarna.

Vår personalidé
Vi värnar om medarbetarnas kompetens, erfarenhet och anställningsvillkor för att kunna uppnå de
politiska målen. Det är i möten med medborgarna som vi når framgång. Vi betonar alla människors
lika värde och att alla kan och vill ta ansvar för sin uppgift och sitt uppdrag. Medarbetarna är vår
viktigaste resurs.

Vår värdegrund
All verksamhet som bedrivs i Finspångs kommun vilar på en tydlig värdegrund. Värdegrunden
säkerställs genom att varje medarbetare vet vad Finspångs kommun står för. Varje medarbetare
förväntas dela denna värdegrund oavsett befattning. Värdegrunden ska vara tydlig för medborgaren.

Ledstjärnor
Ansvar
Serviceanda
Utveckling

Vår värdegrund
Förhållningssätt
Vi tar initiativ, är engagerade och
genomför fattade beslut
Vi har kunden/brukaren i fokus

Arbetssätt
Vi är medskapande och tar ansvar
för resultatet
Vi bemöter varje individ med
respekt
Vi tänker nytt, omprövar och finner nya Vi tar tillvara samverkan och
lösningar
kreativitet

Vi bemöter alla likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och politisk
åskådning . Vi respekterar varandras åsikter och olikheter. Vårt handlande är professionellt, med god
etik och värdigt bemötande. Det vi säger måste vi kunna leva upp till. Vi arbetar för en hållbar framtid
som hushåller med våra resurser. Våra ledstjärnor omsätts i förhållningssätt och arbetssätt.

Ett hållbart arbetsliv
Finspångs kommuns personalpolitik ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det innebär en
god arbetsmiljö där kompetenta chefer och medarbetare upplever arbetsglädje, god hälsa och
känner yrkesstolthet.
Med tydliga mål, ansvar, engagerade medarbetare samt en god samverkan formas en gemensam syn
på uppdragen som i förlängningen skapar välfärd och samhällsnytta för våra medborgare.
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Personalpolitiska strategier
Utifrån värdegrunden och för att nå satta mål fokuserar Finspångs kommun på följande områden:


Tillitsbaserad styrning



Det goda medarbetarskapet



Det goda ledarskapet



Goda samverkansformer



En bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat



Jämställdhet och mångfald

Tillitsbaserad styrning
Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens uppdrag och medborgarnas behov.
Styrningen inom Finspångs kommun bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och
tjänstemän samt mellan chef och medarbetare.
I Finspångs kommun har vi en kultur där vi vågar pröva nytt, där vi delar med oss och lär oss
tillsammans, där vi främjar tilliten för att skapa nya framgångar. Tillsammans skapar vi goda
serviceupplevelser och hög livskvalitet för de vi finns till för.
Det innebär att:







Vi har fokus på behoven hos de vi finns till för och på verksamhetens uppdrag.
Vi ger utökat ansvar och handlingsutrymme för både medarbetare och chefer.
Vi har förmågan och viljan att agera med en helhetssyn.
Vi tar ansvar för en tillitsfull och aktiv dialog som främjar verksamhetsutveckling.
Vi lär av varandra, testar nya arbetssätt och prövar nya lösningar.
Vi uppmuntrar nya idéer och ifrågasättande av nuvarande processer och arbetsformer.

Det goda medarbetarskapet
Medarbetare i Finspångs kommun ska känna stolthet över sitt samhällsuppdrag.
Det innebär att varje medarbetare:
 Delar Finspångs kommuns värdegrund och vision och agerar utifrån dessa.
 Genom dialog skapar relationer som kännetecknas av förståelse för varandras
förutsättningar och förmågor.
 Är engagerad och tar initiativ till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.
 Bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat genom reflektion, utveckling av
verksamheten och sin egen kompetensutveckling.
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Varje medarbetare har rätt till en individuell utvecklingsplan knuten till verksamhetens uppdrag samt
till medarbetarens egna mål för utveckling och intressen.
Medarbetaren förväntas ta ett aktivt ansvar för sin egen arbetssituation och utveckling genom att
delta i planeringen av dessa.

Det goda ledarskapet
Som chef i Finspångs kommun är huvuduppdraget att skapa bästa möjliga förutsättningar för
verksamheten och medarbetarnas utveckling samt driva utveckling som en naturlig del i
verksamheten. I kontinuerlig dialog med medarbetarna görs verksamhetens mål kända och de nås
med överenskomna resurser.
För att lyckas i rollen krävs att chefen:
 Är en tydlig och engagerad ledare.
 Leder och agerar utifrån uppdraget och har en helhetssyn.
 Tar ansvar för medarbetarnas arbetssituation och kompetensutveckling.
 Inger förtroende och tillit hos sina medarbetare.
 Har tillgång till de stödresurser som behövs för att nå verksamhetens mål.
 Har hanterbara chefsområden.
I det årliga resultat- och utvecklingssamtalet utvärderas chef- och ledarskapet utifrån verksamhetens
uppdrag, mål och uppnått resultat.

Goda samverkansformer
Det centralt gällande samverkansavtalet ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat. Avtalet ska
garantera medarbetarnas delaktighet och inflytande samt stärka samarbete mellan verksamhet och
fackliga organisationer. Genom att arbeta tillsammans kan vi främja en god arbetsmiljö och
förebygga ohälsa och sjukfrånvaro.
Samverkansgrupper finns på alla nivåer i organisationen, från arbetsplatsträff till central samverkan,
och är grunden för facklig insyn, samråd och påverkan.

En bra arbetsmiljö och utvecklande arbetsklimat
Arbetsmiljö
Finspångs kommun ska verka för att alla medarbetare ska uppleva arbetsglädje, trivsel och känna
yrkesstolthet. Arbetsklimatet ska vara tryggt och präglas av tillit, öppenhet och samverkan. Ingen
medarbetare får utsättas för kränkande särbehandling eller utanförskap.
Arbetsmiljön omfattar alla fysiska, organisatoriska och sociala faktorer som påverkar medarbetaren.
Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat arbetsplatsens utformning och arbetsredskap. Med
Denden organisatoriska och sociala arbetsmiljön, även kallad OSA, handlar om psykosociala frågor
som stress, konflikter, trygghet, mobbning och stöd från chef och kollegor. Målsättningen med
Finspång kommuns arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och
stimulerande för alla medarbetare. Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör
samt uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa. Vi verkar aktivt för att minska
sjukfrånvaron genom att tidigt uppmärksamma ohälsa och risker för skador och sjukdom samt
snabbt starta processen för att komma tillbaka till arbetet.

Formaterat: Teckensnitt:(Standa
+Brödtext (Calibri), 11 pt,
Teckenfärg: Auto, Mönster: Inget

Kommentar [HW1]: Vi skulle nog
behöva formulera om meningen inna
kolla gärna på den

Formaterat: Standardstycketecke
snitt, Teckensnitt:+Brödtext
(Calibri), 11 pt

Det är chefen som ansvarar för att arbetsmiljön är säker men alla medarbetare ska aktivt bidra i
arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen samt ta ansvar för sin egen hälsa.
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Kompetensförsörjning
Målet för Finspångs kommun är att samtliga tjänster inom Finspångs kommun är tillsatta av
medarbetare som har rätt kompetens för respektive uppdrag. Det gäller både idag och i framtiden,
fortsättningsvis att fortsätta ha en god personal- och kompetensförsörjning framåt.
Engagerade och ansvarstagande medarbetare med rätt kompetens är en förutsättning för att
genomföra vårt uppdrag. Omvärlden förändras och vi behöver kunna möta de behov som uppstår
genom ökad kompetens inom olika områden. Det betyder att vi hela tiden behöver arbeta med att
anpassa organisation så att den matchar medborgarnas behov.
Det säkerställs genom att:
 Kompetensplaneringen ska vara medveten och systematisk och ske med god framförhållning.
 Intern rörlighet ska uppmuntras så att erfarenheter och kunskaper som redan finns hos
medarbetarna tas tillvara.
 Kompetensutvecklingen ska bygga på verksamhetens behov och stämma överens med
kommunens långsiktiga mål och utveckling.
 Vi dokumenterar befintlig kompetens och kartlägger framtida kompetensbehov.
 Kompetensutvecklingsinsatser diskuteras mellan chef och medarbetare vid det årliga
resultat- och utvecklingssamtalet.
 Varje verksamhet avsätter resurser till kompetensutveckling.
 All rekrytering är kompetensbaserad vilket inkluderar utbildning, erfarenhet, förmågor samt
egenskaper.
Kompetensutvecklingsinsatser kan förutom utbildning i form av kurser till exempel vara handledning,
mentorskap eller att pröva andra arbetsuppgifter.

Arbetstid
Tillsvidareanställningen heltid är den normala anställningen i kommunens verksamheter. Finspångs
kommun har en uppsatt plan för hur heltidsarbetet bland medarbetare ska öka och enbart rekrytera
på heltid för att heltid ska vara norm. Det innebär att arbetet kan komma att utföras på flera enheter
i kommunen. En tidsplan är upprättad för att heltid ska vara norm för anställningar i Finspångs
kommun senast år 2022.
Vi strävar efter att ha arbetstider som stödjer hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Utifrån
medarbetares livssituation kan avsteg från norm göras för att möjliggöra en god balans mellan arbete
och privatliv. Det kan ske genom till exempel anpassad sysselsättningsgrad eller schema.
I många verksamheter finns flexibel arbetstid och några verksamheter arbetar istället med
påverkningsbara scheman som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv.
Lönebildning
Lönebildningen ska bidra till att nå målen för verksamheten och stimulera till utveckling. Därför ska
lönen vara individuell, differentierad samt avspegla befattningens svårighetsgrad, uppnådda mål och
resultat.
Det innebär att:



Lönekriterier, som är kända, tillgängliga och accepterade, ska finnas i alla verksamheter.
Tydliga mål och förväntade resultat gör det möjligt att själv påverka såväl personlig
utveckling som löneutveckling.
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Bedömning av medarbetarens prestation görs vid det årliga resultat- och
utvecklingssamtalet. Samtalet mellan chef och medarbetare syftar till att skapa en tydlighet
för målbilden, förväntade prestationer och utvecklingsåtgärder.
Lönen ska vara transparent och ska inte ha skillnader utifrån någon av
diskrimineringsgrunderna.
Lönesättningen inte ska vara ett konkurrensmedel mellan kommunens olika verksamheter.

Jämställdhet och mångfald
Inom Finspångs kommun ska alla medarbetare bemötas likvärdigt oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, och ålder eller politisk åskådning. Ledstjärnorna – ansvar, serviceanda och
utveckling – omsätts i förhållningssätt och arbetssätt.
Vi strävar efter att ha en strukturell sammansättning och mångfald i vår organisation som speglar de
förhållanden som råder i kommunen. Det ger oss bäst förutsättningar för att respektera varandras
åsikter och olikheter och är en tillgång i våra möten med invånarna. Den synen ska genomsyra all
verksamhet och beaktas i alla beslut. Att alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter är en självklarhet. Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling accepteras.
Alla medarbetare inom Finspångs kommun ska ha likvärdiga möjligheter inom områdena
arbetsförhållanden, föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering och befordran, utbildning och
kompetensutveckling samt lön och andra anställningsvillkor. Aktiva åtgärder för dessa samtliga
diskrimineringsgrunder och områden ska finnas i varje verksamhet.
Arbetsförhållandena ska utformas så att de lämpar sig för den breda mångfald som eftersträvas.
Mångfald ska beaktas vid till exempel tillsättning av arbetsgrupper och rekrytering. Allas
erfarenheter och kompetens värderas lika och ska tillsammans ses som en stimulerande och
utvecklande tillgång och en ökad förmåga för kommunen att leverera rätt service och tjänster.
Arbetet ska utformas så att det underlättar för alla att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande Sektor samhällsbyggnad Kulturhuset Utrymning
Sammanfattning
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av utrymningsvägar i kulturhuset.
Projektet återfinns i beslutad investeringsplan för 2019-2021
Projektet utrymning Kulturhuset omfattar åtgärder kopplade till ett föreläggande
enligt LSO, Lagen om skydd mot olyckor och innebär utrymningsåtgärder bland
annat genom anläggandet av en ramp.
Investeringsutgiften för projektet förväntas uppgå till 620 000 kr. Givet en
genomsnittlig avskrivningstid om 30 år kommer kapitalkostnaden som belastar
driftbudgeten att uppgå till 33 000 kr.
Förslag till beslut
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering
av utrymning Kulturhuset enligt ovan nämnda beskrivning med 620 000
kronor.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för
fastighetsinvesteringar enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309.
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Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande Sektor samhällsbyggnad Värmekulvert
Sammanfattning
Sammanfattning
Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av ny värmekulvert i Glasbruket i Rejmyre.
Projektet återfinns ej i beslutad investeringsplan för 2019-2021, projektet som
kommer ge en minskning av spillvärme och därmed en effektivare
energianvändning önskas finansieras ur medel till förfogande ur Klimat och
miljöanpassning i investeringsplan 2019-2021.
Projektet omfattar anläggande av en helt ny värmekulvert inom
Glasbruksfastigheten. Befintlig kulvert är uttjänt och för att kunna säkra leveranser
av värme till hela Glasbruksområdet, inklusive hantverksbyn och Gästgiveriet som
ägs av Finspångs förvaltnings- och industrihus AB. Befintlig hyresgäst i Glasbruket
kommer även ha möjlighet att ansluta sig till kulverten. Syftet med åtgärden är att
säkerställa värmeleveranser i området, men även att minska de värmeförluster som
uppstår i befintlig kulvert.
Investeringsutgiften för projektet förväntas uppgå till 420 000 kr. Eftersom
försäljning av värme sker till kund genom självkostnad i dagsläget, måste avtal slutas
som säkerställer att investeringen betalar av sig. Vid bibehållen intäkt som finns
innan investeringens genomförande beräknas den energibesparande åtgärden ge en
återbetalningstid på 9 år. Ingen kapitalkostnadsbudget äskas därmed för projektet.
Förslag till beslut
1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering
i ny värmekulvert i Glasbruksfastigheten i Rejmyre med 420 000 kr.
2. Att finansieringen sker inom ramen för Klimat- och miljöanpassningar
enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309.

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

201

Jane Hjelmqvist

2019-07-09
Dnr KS.2019.0187

1 (2)

Kommunstyrelsen

Fördelning av miljöutvecklingspott 2019
Sammanfattning
2018 togs ett politiskt beslut om en årlig satsning på investeringar för miljö- och
klimatåtgärder i form av en miljöutvecklingspott på 300 tkr (beslut 2017-12-18 dnr
KS.2017.1112). Beslut om kriterier togs tidigare i år (KS 2019.0187) och det har
varit möjlig för alla verksamheter att ansöka om medel för investeringar under en
sex-veckors period fram till slutet på juni.
Totalt inkom 19 ansökningar med flertal spännande förslag. Ansökningarna har
innehållit en uppskattad kostnad och en beskrivning av miljö- och klimatnytta. En
jury bestående av Hugo Andersson (miljö- och samhällsbyggnadsråd), Helene From
(samhällsbyggnadschef) och Jane Hjelmqvist (hållbarhetsstrateg) har bedömt
ansökningar.
Fem av ansökningar som inkom är dock inte investeringar. Merparten av dessa
ansökningar är avsedda för förskolor för att öka biologisk mångfald, något vi ser
mycket positivt på. Det föreslås att dessa ansökningar överförs till nästa års
utlysning då även driftsmedel kommer att ingå i miljöpotten.
Ytterligare fyra ansökningar är för åtgärder för att införa källsortering. Efter samråd
med Finspångs Tekniska Verk föreslås att även dessa ansökningar överförs till nästa
år då den fastighetsnära som kommer att införas vilken även kommer att ställa nya
krav på utformning av insamlingssystem. Det torde vara lämpligt att kommunens
verksamheter inordna sig i samma insamlingssystem.
Följande föreslås beviljas medel från miljöpotten 2019:
1. Elcyklar (15 000 kr/st) – bidrar till minskad bilanvändning och därmed
minskning av koldioxidutsläpp. Dock beviljas medel för färre elcyklar än
ansökt. För att kompensera för detta och eftersom flera av verksamheterna
som ansökt är belägen i eller i närheten av kommunhuset ökas cykelpoolen i
kommunhuset med en cykel.
2. Elcargocyklar (20 000 kr/st) – bidrar till minskad bilanvändning och därmed
minskning av koldioxidutsläpp
3. Utökning av cykelförråd i kommunhusets garage
4. Laddstolpar för elbilar (tjänstebilar, ej besökare) – bidrar till ökad
elbilsanvändning och därmed minskning av koldioxidutsläpp
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Jane Hjelmqvist

Ansökan
1. Elcyklar

Enhet/lokalisering

Antal

2 (2)

Beviljat belopp

Ny cykelpool Rejmyre
Ny cykelpool Hällestad
Resursteamet
Kommunrehab
Centrala barn och elevhälsan
Betarens hemtjänst
Cykelpool kommunhuset

1
1
1
2
1
2
1

15 000
15 000
15 000
30 000
15 000
30 000
15 000

Kommunrehab
Cykelpool kommunhuset

1
1

20 000
20 000

2. Elcargocyklar

3. Ombyggnad cykelförråd
Cykelpool kommunhuset

50 000

4. Laddstolpar
Kulturhuset
Östermalms hemtjänst

1
2

Osäkerhetsreserv för ovanstående
Totalt

20 000
35 000
20 000
300 000

Förslag till beslut
1. Att godkänna föreslagna ansökningar om investeringar från
miljöutvecklingspotten om totalt 300 000 kr.
2. Att avskrivningskostnader, 30 000 kr, och räntekostnader, 6 000 kr, belastar
kommungemensamma medel
3. Att eventuella driftkostnader belastar respektive verksamhet
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Kommunstyrelsen

Rapportering av prioriterat uppdrag: Uppdatering av
objektskatalogen för värdefulla naturområden
Sammanfattning
Under 2016 - 2019 har det prioriterade uppdraget Uppdatering av objektskatalogen för
värdefulla naturområden genomförts. Uppdraget är en del i kommunens mål Finspång
ska ha en hållbar ekologisk utveckling.
I katalogen finns information om kommunens mest värdefulla naturområden.
Objektskatalogen bestod tidigare av en PDF men den är numera utformad som en
karta med information om varje objekt. Här föreslås även åtgärder som bevarar eller
stärker upp områdenas naturvärden. Förslagen är rekommendationer förutom i de
fall där de ingår som beslutad skötsel för skyddade områden.
Syftet med att sammanställa katalogen är att den kan användas som underlag för
framtida naturvårdsinsatser och fysisk planering, exempelvis utformning av
detaljplaner samt bedömningar gällande bygglovsärenden och
strandskyddsdispenser. Även andra myndigheter så som Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen har nytta av informationen.
Arbetet med uppdateringen har genomförts i huvudsak av kommunens
naturvårdssamordnare, GIS-ingenjör samt en projektanställd. Projektanställningen
finansierades genom LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Arbetet har inkluderat:


Sammanställning information från myndigheter som Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket samt storskogsbruket, ideella föreningar
och allmänheten (genom rapporteringsverktyget artportalen).



Genomförande av fältbesök och inventeringar.



Iordningsställande av kartskikt i kartsystemet Geosecma.

 Publicering av information och visning av karta på kommunens webbplats.
Den senaste uppdateringen av katalogen gjordes 2003 och mycket information har
tillkommit genom olika sorters inventeringar. Initialt underskattades mängden ny
information samt att kommunen bytte hemsidelösning samt kartsystem vilket gjorde
att projektet förlängdes. Bilagt finns en översiktlig och kortfattad rapport över
arbetet som gjorts inom det prioriterade uppdraget.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att ta informationen till protokollet.
2. Att det prioriterade uppdraget avslutas.
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Sammanfattning
Under 2016 - 2019 har det prioriterade uppdraget Uppdatering av objektskatalogen för
värdefulla naturområden genomförts. Uppdraget är en del i kommunens mål Finspång
ska ha en hållbar ekologisk utveckling.
I katalogen finns information om kommunens mest värdefulla naturområden.
Objektskatalogen bestod tidigare av en PDF men den är numera utformad som en karta
med information om varje objekt. Här föreslås även åtgärder som bevarar eller stärker upp
områdenas naturvärden. Förslagen är rekommendationer förutom i de fall där de ingår
som beslutad skötsel för skyddade områden.
Syftet med att sammanställa katalogen är att den kan användas som underlag för framtida
naturvårdsinsatser och fysisk planering, exempelvis utformning av detaljplaner samt
bedömningar gällande bygglovsärenden och strandskyddsdispenser. Även andra
myndigheter så som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har nytta av informationen.
Arbetet med uppdateringen har genomförts i huvudsak av kommunens
naturvårdssamordnare, GIS-ingenjör samt en projektanställd. Projektanställningen
finansierades genom LONA-bidrag från Naturvårdsverket. Arbetet har inkluderat:


Sammanställning information från myndigheter som Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket samt storskogsbruket, ideella föreningar och
allmänheten (genom rapporteringsverktyget artportalen).



Genomförande av fältbesök och inventeringar.



Iordningsställande av kartskikt i kartsystemet Geosecma.



Publicering av information och visning av karta på kommunens webbplats.

Den senaste uppdateringen av katalogen gjordes 2003 och mycket information har
tillkommit genom olika sorters inventeringar. Initialt underskattades mängden ny
information samt att kommunen bytte hemsidelösning samt kartsystem vilket gjorde att
projektet förlängdes. I denna rapport beskrivs kortfattat vad som har gjorts inom
uppdraget.
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AV

OBJEKTSKATALOGEN

FÖR VÄRDEFULLA
NATUROMRÅDEN

Resurser
I arbetet med det prioriterade uppdraget har i huvudsak dessa tjänstemannafunktioner ingått:





Naturvårdssamordnare – Projektledare, inventering, sammanställning.
Projektanställd - Inventering, sammanställning (finansierades med LONA-bidrag).
GIS-ingenjör – Kartskikt.
Kommunikatör – Lösningar för hemsidan.

Tillkommande information
En stor mängd information har tillkommit sedan den senaste uppdateringen av
objektskatalogen 2003. Det är främst inventeringar gjorda av myndigheter men även en
relativt stor del artobservationer från allmänheten. Nedan listas ett urval av
informationskällor:














Naturreservat 20 stycken (Länsstyrelsen)
Biotopskyddsområden (Skogsstyrelsen)
Naturvårdsavtal (Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen)
Fågel- och växtskyddsområden (Länsstyrelsen)
Nyckelbiotoper 101 stycken (Skogsstyrelsen)
Nyckelbiotoper (Storskogsbruket)
Objekt med naturvärden (Skogsstyrelsen)
Trädinventering (Länsstyrelsen)
Biotopkartering av sötvattenmiljöer (Konsultarbete)
Ängs- och betesmarksinventering (Jordbruksverket)
Eklandskapsinventeringen (Länsstyrelsen)
Kommunala och ideella inventeringar
Artobservationer från artportalen

2
208

UPPDATERING

AV

OBJEKTSKATALOGEN

FÖR VÄRDEFULLA
NATUROMRÅDEN

Resultat
Antalet objekt har ökat markant under uppdateringen jämfört med 2003, 329 objekt har
tillkommit och en mindre del har även tagits bort. I tabellen nedan sammanfattas arbetet och
jämförs med den tidigare objektskatalogen.

Objektskatalog (2000) 2003
Trakter med mycket höga
naturvärden
Enstaka fynd
Klass 1 Nationellt intresse
Klass 2 Regionalt intresse
Klass 3 Kommunalt intresse
Klass 4 Lokalt intresse
Totalt

Antal Objektskatalog 2019
Trakter med mycket höga
9
naturvärden
33
Enstaka fynd
30
Klass 1 Nationellt intresse
192 Klass 2 Regionalt intresse
258 Klass 3 Kommunalt intresse
28
Klass 4 Lokalt intresse
517 Totalt

Antal
Antal
Antal Förändring besökta borttagna
9
9
42
203
421
162
846

0
-24
12
11
163
134
296

1
8
23
108
60
200

0
32
0
0
8
16
56

På kartan nedan visas ett exempel på utformning av kartområde och information.
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Reflektioner
En stor del av de tidigare enstaka fynden har utgått på grund av igenväxning, avverkning eller
att de markerade platser för häckning av skyddsklassade arter.
Gällande klass 2-områden har en del objekt klassats upp på grund av utökad artkunskap om
områdena. Några få områden har klassats ned.
En del klass 3-objekt har klassats upp på grund av utökad artkunskap om områdena, några har
klassats ned från klass 2 till klass 3 på grund av exempelvis igenväxning och avverkning i
vissa delar.
Den stora ökningen av klass 3 och 4 beror till stor del på Skogsstyrelsens inventering av
nyckelbiotoper och objekt med naturvärden samt Jordbruksverkets ängs- och
betesmarksinventering.
Se följande diagram för mer information.

Jämförelse objektskatalog 2003/2019
- Antal inlagda områden

2003

Klass 4 Lokalt intresse

Klass 3 Kommunalt intresse

Klass 2 Regionalt intresse

Klass 1 Nationellt intresse

Enstaka fynd

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2019

4
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Antal objekt efter klass

Enstaka fynd

Klass 1 Nationellt intresse

Klass 3 Kommunalt intresse

Klass 4 Lokalt intresse

Klass 2 Regionalt intresse

Antal besökta områden 2016-2019
120
100
80
60
40
20

Klass 4 Lokalt intresse

Klass 3 Kommunalt intresse

Klass 2 Regionalt intresse

Klass 1 Nationellt intresse

Enstaka fynd

0
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Kommunstyrelsen

Anslutning till länsgemensam ledningscentral för
räddningstjänsten - bakre ledning
Sammanfattning
Nationell nivå:
Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst
föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor införa ett krav på att kommunal
räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha förmåga till ständig övergripande
ledning av räddningstjänsten dygnet runt. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har med anledning av utredningen meddelat att detta arbete ska
påbörjas snarast möjligt i de kommuner som idag saknar en övergripande ledning
likt den som beskrivs ovan.
Regional nivå:
Formen för detta ska enligt MSB ske genom samverkan och därigenom en
gemensam övergripande ledning för flera kommuners
räddningstjänstorganisationer. Syftet med detta är att antalet händelser som den
övergripande ledningen hanterar ska vara tillräckligt stort för att ge goda
förutsättningar för lärande och utveckling. I praktiken innebär detta att den idag
enda räddningscentralen i Östergötland, RC Lambohov, är den räddningscentral
som kan och har förmåga och funktion att utföra ständigt övergripande ledning i
form av bakre ledning dygnet runt. Den bakre ledningen ansvarar för
beredskapshållning, larm och ledning samt information och samverkan. Vinsten
med en bakre ledning på regional nivå kan innebära en mer flexibel och resursstark
operativ räddningstjänst för de samverkande räddningstjänstorganisationerna. Även
ökade möjligheter att stödja och biträda varandra i arbetet med olyckor, svåra
påfrestningar, samhällsstörningar eller andra kriser är fördelar som en gemensam
bakre ledning innebär. Idag står Räddningstjänsten Finspång (till delar) utanför den
samarbetsformen.
Lokal nivå:
Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten Finspång fungerar
räddningschef i beredskap (RCB) initialt, till stora delar av dygnet och helger, ensam
i samtliga ledningsnivåer. Detta innebär att RCB på en skadeplats behöver ta i
beaktande och besluta i frågor som rör allt från enskilda arbetsuppgifter, taktisk
plan, samverkan med andra inblandande aktörer, till kommunens övriga
beredskapshållning för nya olyckor eller händelser. Erfarenheterna från framförallt
sommarens skogsbränder 2018, visar på svagheter i räddningstjänstens
ledningsförmåga.
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Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Räddningstjänsten Finspång ska ansluta sig till räddningscentralen
Lambohov
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PM - Avtal om övergripande ledning samt kostnadsbild för Finspångs
kommun.
Detta PM sammanfattar de viktigaste principerna kring ett avtal om övergripande ledning
för räddningstjänstverksamheten samt kostnadsbild. Ett sådant avtal tillgodoser de
framtida krav på övergripande ledning som regeringens utredningar och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) förmodligen kommer ställa på alla kommuner. MSBs
uppfattning om övergripande ledning är sammanfattningsvis att den ska ha förmåga:







att säkerställa god beredskap
att tidigt ta ställning till om en räddningsinsats ska inledas
att värdera behov av såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar
att prioritera mellan flera samtidiga resursbehov
att följa upp och säkerställa måluppfyllelse för räddningsinsatserna över tid
att samverka med andra aktörer och bidra till en aktörsgemensam inriktning och
samordning

Räddningstjänsten Östra Götalands övergripande ledning
I Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) finns sedan 10 år tillbaka en ledningscentral
som är bemannad dygnet runt med 1 inre befäl och 1 operatör. Det finns också en
Räddningschef i beredskap (RCB), som också är Tjänsteperson i beredskap (TiB) för
kommunerna. För yttre ledning på skadeplats finns även 1 insatschef för de tillfällen då
stora och komplexa insatser genomförs.
Systemet ovan har funnits i 10 år och är väl inarbetat och väl fungerande. Tekniken i
ledningscentralen har hela tiden utvecklats och samarbetet med SOS Alarm AB är väl
etablerat. Erfarenheten av de 10 år som gått är flera. En är att förmågan att hantera flera
samtidiga eller enskilt stora räddningsinsatser har ökat. En annan är att samverkan med
andra viktiga aktörer såsom Polismyndigheten, Region Östergötland, Länsstyrelsen, MSB
och Försvarsmakten utvecklats snabbare än innan.
Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758
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Efter flera möten med MSB under våren 2019, är vår uppfattning att den bakre ledning som
idag finns inom RTÖG uppfyller de förväntade krav som MSB kommer ställa.

Avtalets omfattning
Avtal om övergripande ledning omfattar funktionerna RCB (Räddningschef i beredskap),
kommun-TiB (Tjänsteperson i Beredskap)1, inre befäl, operatör samt insatschef.
Ett arbete i gemensam övergripande ledning underlättas och blir billigare om alla aktörer
har ett och samma avtal med SOS. Ett gemensamt avtal med SOS bör vara en målsättning.
Inom ramen för ett sådant gemensamt avtal kan varje kommun fortfarande ha
kommunspecifika tjänster.
Roller i den övergripande ledningen
Räddningschefens roll
Räddningschefen i varje kommun kan sägas agera beställare och sätter ramar för den
övergripande ledningen. Räddningschefen har ansvaret för räddningstjänsten i sin kommun
och ska själv följa upp så att den fungerar tillfredsställande. Detta innebär till exempel att
räddningschefen kan lyfta ut en räddningsinsats från den gemensamma ledningen
(exempelvis vid komplicerade insatser eller om räddningschefen av annan anledning ser
skäl att göra så).
Räddningschefen utser vem som får vara räddningsledare vid räddningsinsatser i sin
kommun. Om ett befäl från annan organisation (exempelvis RTÖG) ska vara
räddningsledare, kan detta ske först efter beslut av aktuell räddningschef. Detta beslut kan
visserligen fattas i aktuell stund men bör helst ske i förväg i gällande delegationsordning.

1

Denna funktion kan exkluderas.

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
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RCB (Räddningschef i Beredskap)
RCB arbetar i anslutande kommuner på uppdrag av respektive kommuns räddningschef och
i enlighet med dokumentet Ledningssystemet för RTÖG och samverkande kommuner. RCB
har att förhålla sig till respektive kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor och
andra styrdokument.
RCB ska hålla räddningschefen i kommunen informerad om större händelser i kommunen.

TiB (Tjänsteperson i beredskap)
Anslutande kommun har också möjlighet att få tjänsten TiB (Tjänsteperson i beredskap).
Med TiB-funktion säkerställer kommunen att den alltid är nåbar av andra samhällsaktörer
vid en olycka eller samhällskris. Kommunen säkerställer också att akuta åtgärder inom
kommunen blir vidtagna även om ordinarie tjänstepersoner i kommunen inte går att nå.
Roller och ansvar för TiB-funktionen finns i ett särskilt upprättat dokument.

Inre befäl och operatör
Inre befäl utövar sin ledning på delegation av RCB. Inre befälet finns tillgänglig vid
räddningscentralen. I räddningscentralen finns också alltid en operatör. Såväl inre befäl
som operatör finns ständigt i tjänst på räddningscentralen (ej i beredskap eller jour).

Insatschef
Insatschef är en ledningsnivå som kan tillföras en olycksplats vid omfattande eller komplexa
räddningsinsatser. För att denna ska kunna vara räddningsledare behövs delegation från
den aktuella kommunens räddningschef. Insatschefen ska kunna nå en skadeplats inom 90
minuter i normala fall.

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758
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Ekonomi och kostnader
Ekonomi
En kommun som ansluter sig till RTÖG:s övergripande ledning betalar en årlig avgift som
fastställs vid avtalets tecknande, som sedan indexuppräknas. Om en anslutande
organisation bidrar med personal i de roller som ingår i den övergripande ledningen, sänks
avgiften med motsvarande lönekostnad (exempelvis kan beredskapsersättning för RCB eller
Insatschef räknas bort från den årliga avgiften)
För att den övergripande ledningen och räddningscentralen ska kunna utvecklas behöver
investeringar alltid behöva göras. De framtida investerings- och utvecklingskostnaderna
behöver alla organisationer dela på. Denna kostnadsfördelning regleras i avtalet med
anslutande kommun

Inflytande för samverkande kommuner
De organisationer som har avtal om övergripande ledning måste ha insyn i och inflytande
över verksamheten och dess kvalitet samt utvecklingen. Flera olika grupper behöver skapas
för att tillgodose detta. En självklar sådan är för alla räddningschefer, som ytterst är
ansvariga för räddningstjänsten i sin kommun.

Kostnadsbild
Kostnadsbilden för anslutande räddningstjänster har beräknats utifrån hur mycket arbetstid
olika befattningar i ledningssystemet förväntas använda för att leverera tjänsterna som
beskrivs i detta PM till respektive kommun

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758

217

Sidan

5 av 5

Kostnaden beräknas för tjänsterna






RCB (Räddningschef i beredskap)
Inre befäl
Operatör
Insatschef
Kommun-TiB (Tjänsteperson i beredskap)

Kostnaden för dessa tjänster för Finspångs kommun är 420 000 kronor och år.
De kostnader som uppkommer i samband med att ansluta en kommun till den
övergripande ledningen (teknikkostnader, utbildningskostnader mm) delas mellan RTÖG
och anslutande kommun. De informella kontakter som RTÖG under våren 2019 har haft
med MSB, ger en viss indikation om att MSB kan stödja anslutningsprocessen av kommuner
till den övergripande ledningen.
För att den övergripande ledningen ska kunna komma anslutande kommun tillgodo inför
sommaren 2020, måste förberedelsearbetet starta under tidig höst 2019. Beslut om att
ansluta sig till den övergripande ledningen bör därför ha fattats direkt efter sommaren
2019 för att arbetet ska kunna komma igång i tid.

Ulf Lago
Förbundsdirektör
2019-06-17

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010–480 40 00
Fax 010–480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se
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Räddningsenheten
Bakre ledning presentation KS
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Vad är bakre ledning?

•

Avtalsreglering om utökat operativt samarbete

•

Arbete i en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande
räddningscentral

•

Ger en mer flexibel och resursstark operativ räddningstjänst för de samverkande
räddningstjänstorganisationerna

•

Ökade möjligheter att stödja och biträda varandra i arbetet vid olyckor, svåra
påfrestningar, samhällsstörningar eller andra kriser
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Omfattning av bakre ledning
• Gemensamt ledningssystem
• Dynamisk hantering resurser
• Respektive organisation egen räddningschef och eget handlingsprogram
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Inre befäl, IB
• Funktion som upprätthålls av 6 personer
• Brandbefälsutbildade (Räddningsledning B och/eller
brandingenjörsutbildning)
• Finns på Räddningscentralen 24/7 utan andra arbetsuppgifter
• Inre befälet är, via delegation från funktionen RCB, ansvarig för och har
beslutanderätt över systemledning
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Räddningschef i beredskap, RCB
•

Ansvarar för systemledning av räddningstjänstverksamheten på delegation av
räddningscheferna

•

Fungerar som TIB för dom kommuner som så önskar (8 av nuvarande 9) som till exempel
kan innebära att uppmärksamma behov av krisledning i medlemskommunerna

•

För TIB finns särskild överenskommelse

•

Är samordnande funktion mellan samverkande organisationer så som länsstyrelse, kommun,
polis, andra räddningstjänster m fl.

•

Agerar vid akuta situationer när den egna organisationen påverkas, exempelvis om egen
personal skadas.
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Kostnaden
• 420 tkr/år
• Bidra med egen personal
• Lägre avtalskostnad med SOS
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Dnr KS.2019.0494
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Kommunstyrelsen

Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt
tillsyn av folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden ska fullgöra uppgifter enligt alkohollagen, lag om
tobaksvaror och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria
läkemedel. Enligt dessa lagar får kommunen ta ut avgift för prövning och tillsyn.
Från och med 1 juli 2019 gäller ny lag (2018:2088). Lagen ersätter den tidigare
tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen innebär bland annat att den som vill
sälja tobak ska ansöka om tillstånd hos kommunen.
Nuvarande avgifter har inte reviderats på många år och det finns anledning att
revidera taxan för ökade kostnader. Taxan bör dessutom kopplas till prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) för att följa prisutvecklingen.
Finspångs kommun ingår i en samverkan med Motala, Vadstena, Mjölby, Boxholm
och Ödeshög. Kansliet är beläget i Motala. Samtliga medverkande kommuner
beslutar om sina egna avgifter. Vid framtagande av förslag till ny taxa har jämförelse
gjorts med dessa kommuner samt Linköping, Söderköping och Nyköping.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige (enligt
bygg- och miljönämndens beslut 2019-06-04, § 66):
1. Att anta taxa för prövning och tillsyn av alkohol, folköl, tobak, receptfria
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
2. Att taxan börjar gälla från och med 2019-10-01
3. Att nuvarande taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, Kf
§ 271 2012-11-28, upphävs i samband med att den nya börjar gälla.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Bilagor:
1. Taxor för serveringstillstånd alkohol och prövning samt tillsyn av folköl,
tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
2. Tjänsteskrivelse till BMN 2019-05-20
3. Beslut BMN 2019-06-04 § 66
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Taxa för prövning och tillsyn av alkohol,
folköl, tobak, receptfria läkemedel samt
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förslag 2019-06-05
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Inledande bestämmelser
Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730).

Indexreglering
De i denna taxa antagna avgifterna ska för varje kalenderår (avgiftsår) höjas med den procentsats för det
innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Ändrade
belopp avrundas till närmaste 10-tal kronor.

Serveringstillstånd enligt alkohollagen
Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 10 §. Avgifterna ska svara mot kostnaderna för
de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller KL 8 kapitlet 3 b §.

Prövningsavgifter
Kategori Ansökan avser
1
Stadigvarande serveringstillstånd till
allmänhet och slutet sällskap
2
Stadigvarande utvidgat tillstånd
(lokalutvidgning och utökat
dryckessortiment)
3
Tillfällig ändring av serveringstillstånd per
tillfälle (serveringstider)
4
Tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, per tillfälle, inklusive
tillsynsbesök
5
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap
6
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av
alkoholdrycker till allmänheten
7
Cateringföretag – stadigvarande
serveringstillstånd till slutna sällskap
8
Stadigvarande gemensamt
serveringsutrymme
9
Tillfälligt tillstånd för gemensamt utrymme
10
Anmälan om ägarförändring på mer än
25 %
11
Anmälan av lokal för cateringverksamhet

Prövningsavgift i kronor
10 000 kr
5 000 kr

2 000 kr
4 000 kr

1 000 kr
1 000 kr
10 000 kr
4 000 kr
1 000 kr
2 000 kr
200 kr

1
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Årliga tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften för serveringen av alkohol är uppbyggd av två delar. Den första är en generell fast
tillsynsavgift och den andra är en rörlig omsättningsbaserad avgift. Den rörliga delen baseras på det som
varje enskild tillståndsinnehavare årligen rapporterar in genom en så kallad restaurangrapport.

Fast tillsynsavgift
Fast årlig tillsynsavgift

1 000 kr

Rörlig tillsynsavgift baserad på alkoholomsättning i kronor

Klass
1
2
3
4
5
6
7
8

Serveringsställe med alkoholomsättning
per år med kronor
0 – 24 999
25 000 – 125 000
125 001 – 250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 -

Beslut avgift i kronor per år
1 000
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000

Särskild tillsynsavgift
Vid senare serveringstid än till klockan 01.00 1 500 kr
uttas särskild årlig tillsynsavgift

Påminnelseavgift rapportering av restaurangrapport
Påminnelseavgift för utebliven
restaurangrapport per påminnelse

1 000 kr

Avgifter kunskapsprov
I alkohollagen finns krav på att tillståndshavare ska genomgå kunskapsprov. Statens Folkhälsoinstitut
tillhandahåller och administrerar själva proven. Det är kommunen som ansvara för att kunskapsproven
genomförs i enlighet med föreskrifterna.
Avgift för kunskapsprov per tillfälle
Utebli från kunskapsprov utan avanmälan

1 500 kr
1 000 kr

2
229

Avgift för prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kapitlet 1 §
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Prövningsavgift
Tillstånd för stadigvarande försäljning av
tobaksvaror
Tillstånd för tillfällig försäljning av
tobaksvaror

7 500 kr
3 000 kr

Avgift för anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Enligt 5 kapitlet 15 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Anmälningsavgift
Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

1 000 kr

Avgift för anmälan om försäljning av öl
Anmälningsavgift
Försäljning av folköl

1 000 kr

Årliga tillsynsavgifter försäljning
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt
5 kapitlet 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kapitlet 15 §.
Enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den löpande tillsynen av
detaljhandel med öl.
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel ges kommunen rätt att ta ut avgifter för
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.

Försäljningskategori

Årsavgift

Försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

1 000 kr

Försäljning av folköl

1 000 kr

Försäljning av receptfria läkemedel

1 000 kr

3
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Avgift för extra kontroll och timtaxa
För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och som är utöver
normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxa. I den nedlagda kontrollen inräknas:
• Tid för förberedelser
• Tid för besök på plats
• Tid för efterarbete
• Tid för resor och bilkostnader till och från försäljningstillfället
Timtaxan är 900 kronor.
Avgift för extra tillsyn debiteras efter utfört arbete.
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Kf § 271

Dnr 2012.0419.048

Fastställande av taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen 2010:1622
Tillstånd krävs från kommunen för att få servera spritdrycker, vin,
andra jästa alkoholdrycker och starköl i vinstdrivande syfte. För
folköl krävs endast anmälan.
Kommunens tillståndsinspektörer utreder förutsättningarna för
tillstånd. Det finns olika typer av tillstånd, man skiljer bland annat
på permanenta eller tillfälliga tillstånd och om serveringen ska ske
till allmänheten eller till slutna sällskap. Vid en ansökan om
permanent serveringtillstånd till allmänheten inhämtas yttrande från
skattemyndigheten, polismyndigheten, samhällsplaneringsenheten,
miljöenheten och räddningsenheten före beslut. Det görs sedan en
bedömning av sökandens (och andra personer med betydande
inflytande i verksamheten) lämplighet ur personlig och ekonomisk
synvinkel, lokalens lämplighet (kök, läge, brandsäkerhet), risken
för alkoholpolitiska olägenheter, risk för störningar (serveringstid,
restaurangens läge, ljud med mera).
Det ställs krav på godkänd utbildning om svensk
alkohollagstiftning. Folkhälsoinstitutet har tagit fram ett
kunskapsprov för ändamålet vilket genomförs i den kommun som
tillståndet söks under ansvar av en tillståndsinspektör.
Inspektörerna fattar per delegation beslut om tillstånd medges och
om eventuella villkor för detta. Kommunen utövar sedan tillsyn för
att kontrollera alkohollagens efterlevnad.
Den taxa som Finspångs kommun idag tillämpar för utredningar
samt tillsynsbesök är densamma sedan år 2002.
En jämförelse med andra kommuner i landet visar att Finspångs
kommun har låga avgifter. För att täcka de kostnader som tillstånd
och tillsyn medför föreslås att ny taxa fastställs.
Samhällsplaneringsenheten har gjort en undersökning för att
beräkna lämplig nivå för år 2013. Detta har gjorts genom en
jämförelse med åtta andra kommuner. Median och
genomsnittsvärde har varit utgångspunkt med beaktande av tids och kostnadsberäkningar.

Forts
Forts Kf § 271 (Fastställande av taxa för serveringstillstånd… )
Ekonomiavdelningen rekommenderar att taxan årligen justeras
efter konsumentprisindex. Vid indexjustering skall taxan avrundas
till närmaste övre tiotal kronor.
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Förslag till taxa för år 2013
Prövningsavgifter
Permanent tillstånd till allmänheten ny ansökan

8.500 kronor

I ansökningsavgiften ingår avgift för kunskapsprov för två
personer, för ytterligare personer tillkommer avgift på
800kr/
person
Permanent tillstånd till slutna sällskap
Permanent utvidgat tillstånd, område

4 000 kronor
4 000 kronor

Tillfälligt utvidgat tillstånd, område
( max tre tillfällen/år)

2 500 kronor

Permanent utvidgad serveringstid

2 500 kronor

Tillfälligt utvidgad serveringstid,
per tillfälle max tre per år

2 000 kronor

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4 000 kronor

Med tillfälligt menas ej återkommande från år till år om så är fallet
söks permanent tillstånd.
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

1 000 kron

Med slutet sällskap menas ett sällskap som har något mer
gemensamt än tillställningen i sig.
Permanent Catering tillstånd

4 000 kronor

Permanent tillstånd provsmakning
Tillfälligt tillstånd för provsmakning

4 000 kronor
1 000 kronor

Förklaring av nya serveringstillstånd enligt alkohollagen 2010:1622
Cateringtillstånd, en krögare som bedriver cateringverksamhet för
slutna sällskap kan få ett permanent serveringstillstånd, under
förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje
tillfälle anmäls och godkänns av kommunen. Tillståndet gäller bara
i den
Forts Kf § 271 (Fastställande av taxa för serveringstillstånd… )
kommun tillståndet är registrerat samt för slutna sällskap. Under
andra villkor måste för dessa lämpliga tillstånd sökas.
Provsmakning tillåts i samband med mässor och liknande
tillställningar som riktar sig till allmänheten. Även på gårdar med
egen tillverkning av alkoholdrycker är provsmakning tillåtet.
Tillfälligt eller särskilt tillstånd krävs om stadigvarande
serveringstillstånd saknas. Arrangörer med stadigvarande
serveringstillstånd ska anmäla detta till kommunen.
Tillsynsavgift
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Årlig fast avgift för tillstånd som avser servering till allmänheten
eller servering till slutet sällskap
1 000 kronor
Årlig fast avgift till den som bedriver anmälningspliktig servering
av eller detaljhandel med öl (folköl)och som ej omfattas
serveringstillstånd ovan
Årlig fast avgift för tillstånd som avser servering till allmänheten
500 kronor
eller servering till slutet sällskap
Tilläggsavgifter utöver årlig tillsynsavgift
Tilläggsavgift relaterad till omsättningen av alkoholdrycker för
tillstånd som avser servering till allmänheten
Årsomsättning

Tilläggsavgift

0 –100.000 kronor

1 000 kronor

100.001 - 250 000 kronor

2 500 kronor

251 000 - 500 000 kronor

3 500 kronor

500 001 - 1 000 000 kronor

4 500 kronor

1 000 001 - 1 500 000 kronor

5 500 kronor

1 500 000 - 2 000 000 kronor

6 500 kronor

2 000 001 - 4 000 000 kronor

7 500 kronor

4 000 001 - 6 000 000 kronor

8 500 kronor

6 000 001 -

9 500 kronor
Forts

Forts Kf § 271 (Fastställande av taxa för serveringstillstånd… )
Tilläggsavgift relaterad till öppettid enligt tillståndet:
Öppettid efter 01.00

4000 kronor/påbörjad timme

De särskilda boenden och restauranger som efter särskild prövning
undantagits från skyldigheten att lämna restaurangrapport betalar
enbart den generella tillsynsavgiften på 1000 kronor.
Övrigt
Ansökningsavgift skall vara betald till kommunen innan
handläggning av ansökan påbörjas. Avgift för tillsyn faktureras och
betalas senast sista april. Vid nystartad verksamhet sker fakturering
av fast tillsynsavgift i samband med att tillstånd meddelas.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
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1. Att anta förslag till taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen 2010:1622 och att taxan börjar gälla 1 januari
2013.
2. Att taxan årligen justeras enligt konsumentprisindex med
avrundning till närmast högre tiotal kronor.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2012-10-03
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 § 403
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 § 438
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att anta förslag till taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen 2010:1622 och att taxan börjar gälla 1 januari
2013.
2. Att taxan årligen justeras enligt konsumentprisindex med
avrundning till närmast högre tiotal kronor.
-----
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Handläggning av delegationsbeslut
En nämnd får uppdra åt en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden. När beslut fattats med stöd av delegation så är det inte själva besluten som
nämnden godkänner och nämnden kan inte heller ändra beslutet, för det är redan fattat. Besluten
ska dock redovisas för nämnden.
Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut, som har fattats med stöd av uppdrag enligt
Kommunallagen 7 kap 5 och 6 §, ska anmälas till den (8 §).
I Finspångs kommun anmäls alla beslut.
Idag anmäls besluten genom att i utskick till nämnd inkludera alla beslut i sin helhet, därefter
finns besluten även med i en lista i protokollet.
Många kommuner har för länge sedan slutat att redovisa delegationsbesluten i sin helhet via en
pärm som går runt på mötet, eller via utskick per brev eller digitalt, då lagen inte föreskriver att
så måste ske, utan det räcker att anmäla en lista över delegationsbesluten.
Om man som politiker ser i listan att man skulle vilja veta mer om något beslut som tagits på
delegation, så löser flera kommuner detta genom att ge signal till förvaltningen om att man vill
ha en dragning om beslutet på mötet. Alternativt hör man personligen av sig till sekreteraren för
att ta reda på mer om beslutet.
Fördelen för politikerna med denna lösning är att minska ned på mängden information som ska
läsas in, det rör sig ju ofta om flera hundra sidor, och att man som fritidspolitiker själv inte
behöver ta ställning till vad som ska prioriteras i läsning av beslut. För delegationsbesluten är ju
redan fattade och det är ju de andra besluten som fattas på mötet som är av större vikt att ha
kunskap om inför det kommande mötet.
Fördelar för förvaltningen med att plocka bort dokumenten från utskick och införa en
lista som anmäls

Idag är hanteringen av delegationsbeslut mycket omständlig och riskabel. Inför varje kommunstyrelsemöte så är det många delegationsbeslut med tillhörande bilagor.
Som exempel kan tas ett närliggande möte, den 6 maj, då delegationsbesluten bestod av 156
sidor. Alla dessa sidor måste noggrant granskas av sekreteraren för att se efter om det är några
sekretessuppgifter som måste maskas. Det är tidsödande, men också riskabelt, då det är lätt att
missa något i all denna mängd av dokument. Själva maskningen är inte heller problemfri ur
teknisk synvinkel.
Ett annat problem med mängden dokument är också att tekniken strejkar när det blir för stora
mängder. Då måste sekreteraren gå igenom alla filer och se om de är hanterade korrekt av handläggaren – att de är incheckade i systemet på rätt sätt. Sekreteraren måste också ta kontakt med
handläggarna för att kolla med dem om det går att plocka bort vissa bilagor som inte är så
relevanta. Denna hantering kan ibland ta en halv dag, uppemot en och en halv dag i anspråk. Det
är ofta den tiden inte finns, och omprioriteringar av andra arbetsuppgifter behöver då göras. I dag
finns till exempel inte tid till att kvalitetssäkra tjänsteutlåtanden och protokoll.
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Fördelarna med att plocka bort den nuvarande hanteringen är alltså:
- Säkerhet – att inget sekretessbelagt kommer ut av misstag
- Tid – som kan användas till andra viktiga utvecklingsområden, såsom
kvalitetssäkring
- Minskad risk för teknikproblem
- Färre handlingar för politikerna att läsa igenom
- Förutsättning för att kunna gå igång med e-meetings (se nedan)
Förutsättning för e-meetings

Den stundande införingen av e-meetings istället för mötesbok är ytterligare en orsak till varför
förvaltningen önskar ändra på rutinerna för redovisning av delegationsbeslut. I e-meetings kan
man inte gå in och maska sekretessuppgifter i dokumenten.
Förslag på hantering av delegationsbeslut

Inför utskick samlar sekreteraren ihop de delegationsbeslut som fattats sedan förra utskicket i en
lista. Denna lista skickas ut tillsammans med övriga handlingar i utskicket.
Innan sammanträdet finns möjlighet att som politiker höra av sig om man vill veta mer om något
beslut. Detta går också bra att göra på mötet och efter mötet.
Införande

Förvaltningen har lagt fram detta förslag till kommunstyrelsens presidium i juni månad, och där
beslutades att kommunstyrelsen informeras om detta i augusti, med införande från och med det
första septembersammanträdet.

Bilaga: Exempel på delegationslista
Maria Forneman
Kommunsekreterare
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Exempel på delegationslista

Delegationslista kommunstyrelsen 2019-06-17
Förteckning över beslut som fattats med stöd av delegation
Dok. nr.
KS.2018.1141-165
KS.2018.1141-155
KS.2018.1141-154
KS.2019.0316-2
KS.2019.0316-1
KS.2019.0315-3
KS.2019.0019-15
KS.2018.1141-146
KS.2019.0555-2
KS.2018.1250-1

KS.2018.0017-46
KS.2018.0017-41
KS.2018.0017-37
KS.2018.0017-6
KS.2018.0017-5

Titel
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Allsångsfest på Joan´s med Markus Krunegård
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Markupplåtelse Finspångs Tekniska Verk AB
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Skogsröjet - 2019
Beslut om förändringar av placeringar i pensionsmedelsportföljen
Förändringar i placeringsportföljen för pensionsmedel
Vidareutlåning Vallonbygden, amortering Finspångs Tekniska verk och
omsättning av lån
Tf Kommundirektörer under sommaren 2019
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Kraftloppet 2019 A256.994/2019
Delegationsbeslut: Marknadsföringsbidrag - Skogsröjet 2019
Lokala trafikföreskrifter Finspångs kommun - förbud för lastbilstrafik
mellan Slottsvägen (Siemens) och Bergslagsvägen (Snippen)
Ramjustering Bergska skolan - Fastighetsenhet
Budgetöverföringar inom reinvestering och underhåll avseende
fastighetsinvesteringar
Ramjustering mellan sektor Samhällsbyggnad och övriga sektorer
gällande löneökningar 2017
Ramjustering till Rtj kapitalkostnader för FIP bilar
Ramjustering mellan sektor samhällsbyggnad och sektor vård och
omsorg ang 25 % tjänst för bostadsanpassning
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