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2019-09-19 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Måndag den 30 september 2019, kl 13:00 

Plats: Konferensrummet Glan, Kommunhuset 

Ordförande: Ulrika Jeansson 

Sekreterare: Maria Forneman 

Föredragningslista 

Sidnr 

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Skuldförvaltarrapport augusti 2019

3. Rapportering enligt internkontrollplan -

kösituation och beläggning i förskolan den 15

oktober 2019 sektor utbildning

4

12 

4. Rapportering enligt internkontrollplan - ej

verkställda beslut äldreomsorg kvartal 2 2019

14 

5. Rapportering enligt internkontrollplan -

Uppföljningsansvar 1 januari-30 juni 2019,

sektor utbildning

16 

6. Kartläggning placerade vuxna - individ- och

familjeomsorgen -. komplettering

24 

7. Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling

av servicetjänster och införande av

påverkningsbara timmar inom hemtjänst

79 
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8. Rapportering ny- och återanställning 24 juni till

och med 15 augusti

94

9. Kommunstyrelsens delegationsordning

10. *Uppdrag till kommunstyrelsens

uppföljningsgrupper - internkontroll

100

131

11. *Riktlinjer för biståndshandläggning avseende

inköp

132

Information i ärenden som ska beslutas vid
senare möte

12. Samråd vård och omsorg 2019-2020

13. Bidrag till BRIS region öst 2020

14. Omsorgsberedningens förslag till Strategi för

stöd till personer med psykisk

funktionsnedsättning

171

190

195

15. Demokratiberedningens förslag för att utveckla

kommunfullmäktiges arbetsformer

251

16. Prioriterat uppdrag 2018 - Hur mottagandet i

kommunhuset kan göras mer välkomnande och

integritetskapande

261

17. Svar på medborgarförslag - Begäran om

omprövning av belsut gällande en

Ljungströmsturbin i Finspång

263

18. Svar på medborgarförslag- förbättrad och belyst

väg mellan Skäggebyvägen och golfbanan

267

19. Önskemål om justering av markpris Hårstorp 1:1

Humlevägen

270

20. Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna

- Revidering och modernisering av Riktlinjer för

markanvisning

314

21. Redovisning hösten 2019 av motioner, e-förslag

och medborgarförslag som inte är

färdigbehandlade

318

22. Ekonomisk redovisning - Tertial 2 2019 Senare utskick
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23. Informationsärenden

a) Företagsbesök

b) Reijmyre Glasbruk

c) Åtgärdsförslag för ekonomi i balans

Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

24. Att anmälda delegeringsbeslut läggs till
handlingarna

25. Delgivningar
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Kommunstyrelsen  

 

 

Skuldförvaltarrapport augusti 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 augusti månad 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för augusti 2019. Den 

genomsnittliga räntan oförändrad och uppgår till 1,79%.  Inga förändringar har 

skett under månaden. 

 

Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta av totalt 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.  
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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 augusti 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 2,8 år. 

 

Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt 

finanspolicyn, vid utgången av augusti var värdet oförändrat mot föregående 

månad (2,8 år). 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten. 
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Finspångs kommun 2019-08-31

Sammanfattning
Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 25% varav 20% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,8 år.
Genomsnittlig ränta är 1,79%
Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 19%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,8 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2019-08-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Total skuld (SEK) 1 051 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000

Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,79% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%

Genomsnittlig räntebindning 2,82 år 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år

Ränteförfall inom 1 år 24,7% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%

Andel exponerad för rörlig ränta 19,9% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%

Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,81 år 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år

Kapitalbindningstid < 1 år 18,6% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

  

SEB Skuldförvaltarrapporten                 
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SEB Skuldförvaltarrapporten                 

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 20,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 4,8%
1-2 år 0% 25% 9,5%
2-3 år 0% 25% 21,5%
3-4 år 0% 25% 18,1%
4-5 år 0% 25% 3,8%
5-7 år 0% 25% 16,2%

7-10 år 0% 25% 6,1%

Rörligt 0.25 - 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Fast 50 000 000 100 000 000 226 000 000 190 500 000 40 000 000 170 500 000 0 64 600 000 0 0 0
Rörligt 209 500 000
Andel (%) 19,93% 4,76% 9,51% 21,50% 18,12% 3,81% 16,22% 0,00% 6,15% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                 
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående
0-1 år n/a 25% (50%) 18,6%
1-2 år n/a 25% 4,8%
2-3 år n/a 25% 31,5%
3-4 år n/a 25% 20,9%
4-5 år n/a 25% 8,6%
> 5 år n/a 25% 9,5%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Belopp 195 500 50 000 331 000 220 000 90 000 100 000 0 64 600 0 0 0
Andel (%) 18,6% 4,8% 31,5% 20,9% 8,6% 9,5% 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                 
Låneskuld per låntagare
Kommunen 147 579 000
Vallonbygden 500 000 000
FTV 310 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 58 056 000
Totalt koncernen 1 051 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 051 100 000

Totalt koncernen 1 051 100 000

Motparter Swappar
SEB 341 000 000
Totalt koncernen 341 000 000

Kommunen 
14% 

Vallonbygden 
48% 

FTV 
29% 

FFIA 
3% 

Finet 
6% 

Andel av koncernens låneskuld 

Kommuninvest 
100% 

Kredtigivare 
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SEB Skuldförvaltarrapporten                 

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711 2019-09-19 2019-09-19 0,132% 0,160% 50 000 000 kr
Kommuninvest 83766 2019-11-12 2019-11-12 0,449% 0,470% 70 500 000 kr
Kommuninvest 84557 2019-10-22 2022-01-24 0,524% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89153 2019-11-18 2020-02-17 0,291% 0,320% 75 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2019-09-02 2020-12-01 0,379% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2019-11-22 2023-02-22 0,253% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2019-11-13 2023-11-13 0,194% 0,220% 50 000 000 kr
Kommuninvest 112083 2019-09-30 2021-12-30 0,101% 0,120% 85 000 000 kr

550 500 000 kr

Fast finansiering
Kreditgivare Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr
Kommuninvest 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr
Kommuninvest 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr
Kommuninvest 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr
Kommuninvest 2024-10-02 2024-10-02 0,880% 0,420% 100 000 000 kr
Kommuninvest 2022-09-15 2022-09-15 0,520% 0,270% 120 000 000 kr

500 600 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 2020-06-30 2019-09-30 4,0800% 0,019% 50 000 000 kr
SEB 2020-12-30 2019-09-30 4,0800% 0,019% 50 000 000 kr
SEB 2021-06-30 2019-09-30 4,2800% 0,019% 50 000 000 kr
SEB 2021-12-30 2019-09-30 4,2800% 0,019% 50 000 000 kr
SEB 2023-06-30 2019-09-30 1,9225% 0,019% 70 500 000 kr
SEB 2025-06-30 2019-09-30 2,2525% 0,019% 70 500 000 kr

341 000 000 kr
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SEB Skuldförvaltarrapporten                 

Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,82 år
överstiga 5 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%. 21,5  %     2-3 år
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

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

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. 31,5  %     2-3 år
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,81 år
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare. 100,0 % Kommuninvest
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

4. Godkända derivatinstrument
Ränteswappar, Räntetak (cap) och Räntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA) Ingen avvikelse
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - kösituation och 
beläggning i förskolan den 15 oktober 2019 sektor 
utbildning 

 

Sammanfattning 

 

Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla 

sina önskemål. 

En under våren tillfälligt öppnad avdelning kunde stängas till sommaren då 

behovet minskade. Sektor utbildning bedömer att förskoleplats kommer att 

kunna erbjudas vårdnadshavare utifrån det behov som finns och inom lagstadgad 

tid under hösten.  

Behovet ökar i januari-februari 2020, då tillfällig avdelning åter kommer att 

behöva öppnas. 

 

Pedagogisk omsorg i Hällestadsområdet har enligt eget önskemål upphört. Barn 

och personal ifrån den verksamheten ingår nu i förskoleverksamheten i 

kommunen. 

 
Beläggning 
 
Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn i verksamhet 15 oktober 2019 jämfört 
med samma period två år bakåt. 
 

 171015 181015 191015 

Förskola i egen 

regi 

990 977 989 

Pedagogisk 

omsorg i egen 

regi 

26 25 15 

Totalt egen regi 1016 1002 1004 

Enskild förskola 83 89 88 

Enskild 

pedagogisk 

omsorg 

16 12 7 

I annan kommun 36 27 28 

Totalt antal barn 1151 1130 1127 
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Kösituation i förskola 
 

Önskat 

placeringsdatum  

Antal 

191101-191231 16 

200101-200430 68 

200501-200731 5 

200801-201231 33 

 
 
 

 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplan 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda 
beslut äldreomsorg kvartal 2 2019 

 

Sammanfattning 

 

Ansvarig nämnd har enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.6 h § skyldighet att till 

Kommunfullmäktige kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap. 

1 §, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Av redovisningen 

ska framgå hur stor del av de icke verkställda besluten som gäller bistånd till 

kvinnor respektive män.  

 

Under andra kvartalet 2019 fanns 21 beslut som inte kunnat verkställas inom tre 

månader inom sektor Vård och omsorg.  

190701 inkommer från IVO begäran om yttrande i ett ärende, Ärende 61, 

gällande icke verkställt beslut om särskilt boende. IVO överväger att hos 

Förvaltningsrätten ansöka om särskild avgift ( 16 kap. 6a § Socialtjänstlagen 

(2001:453) Yttrande är lämnat till IVO. 

Ärende Antal dagar Man/Kvinna Kommentar 

61 235 M Platsbrist, erbjuden plats 190211 

tackat nej, verkställt 190513. 

73 240 M Platsbrist 

75 174 K Platsbrist, verkställt 190430 

76 212 K Platsbrist, verkställt 190603 

79 192 K Platsbrist 

80 140 M Platsbrist, verkställt 190423 

81 103 K Platsbrist, verkställt 190402 

82 173 K Platsbrist, erbjuden 190611, tackat 

nej 

84 102 M Platsbrist, verkställt 190402 

86 173 K Platsbrist, erbjuden 190626 tackat 

nej 
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87 136 K Platsbrist, verkställt 190607 

88 103 K Platsbrist, verkställt 190429 

89 108 M Platsbrist, verkställt 190429 

90 112 K Platsbrist, verkställt 190531 

91 106 K Platsbrist, verkställt 190503 

99 138 K Platsbrist, verkställd 190708 

101 111 K Platsbrist, verkställd 190704 

102 128 K Platsbrist, verkställd 190712 

103 114 K Platsbrist, verkställd 190708 

107 97 K Platsbrist, verkställd 190724 

109 94 K Platsbrist 

       
  

  

  

  

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att fastställa rapporteringen enligt internkontroll plan  

2. att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta informationen till 

protokollet. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering av Uppföljningsansvar ungdomar 16-19 år    
1 januari-30 juni 2019 enligt internkontrollplan sektor 
utbildning 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund och sammanfattning 
För bakgrund och uppdrag. Se internkontroll KAA-rapport (Kommunala 
aktivitetsansvaret) från februari 2019.   

Denna rapport ger en överblick över flödet av ungdomar inom kommunala 
aktivitetsansvaret den 1 januari - 30 juni 2019 och en ögonblicksbild av 
ungdomarnas status/aktiviteter i juni 2019. 

 

KAA under perioden januari till juni 2019 

Under perioden har antalet registrerade ungdomar pendlat mellan som högst 70 (4 

feb) och som lägst 42 personer (24 juni): 

 14 januari – 66 registrerade  

 25 februari – 68 registrerade 

 25 mars – 61 registrerade 

 29 april – 58 registrerade 

 27 maj – 54 registrerade 

 24 juni – 42 registrerade 

Rörelsen ut och in från listan har varit stor under vissa delar av halvåret. Totalt har 

21 personer varit registrerade under hela denna period. Av dessa 21 ungdomar har 

hälften haft sysselsättning, de flesta har arbetat antingen heltid eller haft olika 

kortare vikariat.  

Totalt har det under perioden funnits ett tiotal unga som KAA inte lyckats få 

kontakt med. Via andra myndigheter har de flestas status dock kunnat identifieras 

eller så har de ramlat ur registret då de registrerats på en utbildning eller fyllt 20 år.  

Siffrorna i resten av rapporten är en ögonblicksbild från den 24 juni 2019 då det 

fanns 42 registrerade ungdomar, för fördelning över födelseår och kön se tabellen 

nedan. Där framgår att det rör sig om en jämn könsfördelning och att det är få i den 

yngsta gruppen och ungefär lika många i övriga åldersgrupper. Denna fördelning 

har sett ut på liknande sätt hela perioden. 
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Orsak till registrering inom KAA 

Den allra största orsaken till att ungdomar registrerade hos KAA den 24 juni 

hamnat där var att de hoppat av gymnasiet: Flest gjorde avhopp från nationellt 

gymnasieprogram (19) och därefter kommer avhopp från introduktionsprogram 

(12). Gruppen studiebevis (6) handlar om ungdomar som slutfört sina 

gymnasiestudier på nationellt program, men inte gjort klart alla kurser så de kunnat 

få ut sin gymnasieexamen. I denna grupp finns endast unga födda 1999.  

I gruppen övriga (5) finns två personer som aldrig började på gymnasiet, den ena 

fanns inom åtgärd hos annan myndighet och den andra började arbeta. I två fall har 

det handlat om inflyttning där det tagit tid innan ungdomarna registrerats och 

kommit in i skolsystemet, så att bakgrund kunnat kartläggas. I ett fall handlar det 

om en ungdom som är skriven i kommunen, men inte bor kvar. 

 
 
Status aktivitetsansvaret 

Av de 42 ungdomar som fanns registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret i juni 
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2019 hade 30 ungdomar en pågående åtgärd, vilket innebär att de hade en 

aktivitet i juni som pågått under hela eller delar av perioden.  

 

 
 
I gruppen arbetande ungdomar hade flera varit jobbsökande och/eller haft korta 

vikariat under våren och fått sommarjobb i juni 2019. Andra åtgärder (9) handlar 

om unga som antingen hade stöd av kommunens arbetsmarknadsenhet (3) eller 

sociala myndigheter (6) . Bland dem finns unga med enstaka kontakter med eller 

utan koppling till vissa åtgärder/annat stöd av sociala myndigheter. Här finns även 

unga under utredning/på behandlingshem. Av de ungdomar (6) som studerade i 

andra former än på gymnasieskola/gymnasiesärskola fanns fem inskrivna på 

folkhögskola, och en på den studiemotiverande folkhögskolekurs som 

arbetsförmedlingen erbjuder. Under övriga finns en ungdom som var föräldraledig.  

Totalt 12 ungdomar hade statusen åtgärdas, vilket innebär att de under större 

delen av året både saknat sysselsättning och eller stöd/åtgärder av någon myndighet.  

 

 
 
Av de fem som tog emot erbjuden hjälp av KAAs studie- och yrkesvägledare hade 

samtliga hamnat fel i sina gymnasieval. Aktivitet okänd (4) handlar dels om tre 

ungdomar som har funnits utanför systemet, men där det finns kännedom om 
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och/eller pågående kontakter med sociala myndigheter sedan lång tid tillbaka.  De 

har samtliga avböjt kontaktförsök från KAA.  Dels finns en person som också 

avböjt kontaktförsök från KAA, men där inga kontakter med sociala myndigheter 

eller andra aktörer i KAAs kontaktnät funnits. I gruppen övriga (3) var en 

nyinflyttad och avvaktade skolstart hösten 2019 och två arbetade aktivt med 

jobbsökande på egen hand.  

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplan 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 102   Dnr: KS.2019.0183 

 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning – 
Uppföljningsansvar (KAA) 

Sammanfattning 
Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som  
   1. inte har fyllt 20 år, 
   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då 
de inte har skolplikt, 
   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning, 
   4. inte har en gymnasieexamen, 
   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 
   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 
gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 
 

Från och med 1 juli 2018 ska kommunernas aktivitetsansvar inte omfatta 
ungdomar som går ett introduktionsprogram. Ungdomar som har 
folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt omfattas av 
aktivitetsansvaret. 

Hemkommunen ska erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder som i första 
hand ska syfta till att motivera ungdomen till att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Kommunen ska också föra ett register över de ungdomarna som 
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Uppgifterna från registret ska 
rapporteras till SCB halvårsvis.  

För registrering av ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret använder 
Finspångs kommun sig av en KAA-modul. Den är kopplad till den regionala 
elevdatabasen som används för ekonomiskt underlag för utbetalning av 
interkommunala ersättningar till kommuner inom Östergötlands samverkan och 
bidrag till samtliga fristående skolor i Sverige där vi har elever som är inskrivna. 

Vid avstämning i februari 2019 fanns 70 ungdomar, 16-19 år födda 1999-2002, 

registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Orsak till registrering 

Ungdomarna registreras i KAA av olika orsaker. Det kan vara att de avbryter studier 

på nationellt program (NP) eller på introduktionsprogram (IM) eller att de aldrig 

påbörjat gymnasiestudier eller studier på introduktionsprogram. Nyinflyttade 

ungdomar som systemet inte hittar inskrivna i någon gymnasieutbildning registreras 

också i det kommunala aktivitetsansvaret. Nyanlända elever som fått permanent 

eller tillfälligt uppehållstillstånd (PUT eller TUT) blir också registrerade under en 

övergångsperiod innan deras nya personnummer kommit in i skolans elevregister. 

 
Status aktivitetsansvaret 

Av de 70 ungdomar som finns registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret idag 

har 19 ungdomar en pågående åtgärd över längre tid och 1 ungdom har en planerad 

åtgärd. 50 ungdomar har statusen åtgärdas vilket innebär att de har ett fortsatt behov 

av olika åtgärder även om kontakt tagits med flera av ungdomarna där de har 

uppgett att de har någon form av sysselsättning som exempelvis arbete, 

föräldraledighet eller annat.  

Pågående åtgärder och planerad åtgärd 
De åtgärder som flest ungdomar har är studier på folkhögskola. Flera ungdomar har 
läst studiemotiverande folkhögskolekurs via arbetsförmedlingen i tre månader och 
sedan fortsatt på allmän kurs för att läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens på 
folkhögskola. 

 
En åtgärd som kontinuerligt erbjuds till ungdomarna är studie- och yrkesvägledning. 

De ungdomar som önskar studie- och yrkesvägledning får en tid inbokad hos 

studie- och yrkesvägledare vid Bergska gymnasiet eller vuxenutbildningen. Denna 

åtgärd registreras som åtgärd endast vid det tillfället/datumet då det äger rum och 

syns inte i ovanstående cirkeldiagram. Denna åtgärd kan leda till att eleven söker 

nytt gymnasieprogram, blir antagen till introduktionsprogram eller söker till 

vuxenutbildningen. 

Skyldighet att ta kontakt 

Kommunen är skyldig att ta kontakt med alla ungdomar som blir registrerade i det 

kommunala aktivitetsansvaret och föra ett register över deras sysselsättning samt 

erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Detta sker genom brev, telefonsamtal/sms, 

personlig kontakt och ibland genom sociala medier om ungdomen är känd sedan 

tidigare. Det vanligaste är att ett brev skickas till folkbokföringsadressen då andra 

kontaktuppgifter oftast saknas. Är ungdomen under 18 år skickas ett brev till 

vårdnadshavare eller god man. Har ungdomen inte svarat på det första brevet 

skickas ett andra brev och ibland även ett tredje brev. Finns det andra 

kontaktuppgifter som t ex telefonnummer eller e-postadress görs alltid försök att få 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

kontakt även genom telefonsamtal, sms eller e-post. Ytterligare vägar som har 

använts för att få kontakt med ungdomen har varit att samarbeta med kommunens 

integrationssamordnare, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Samtycke från 

ungdomen krävs då.  

Av de 50 ungdomar som har status åtgärdas har brev skickats eller andra försök till 

kontakt har tagits. Endast 20 ungdomar har svarat på hur deras sysselsättning ser ut. 

Till de 30 ungdomar som inte har svarat på brev eller andra försök till kontakt 

kommer ytterligare försök att göras. 

KAA registrering i jämförelse mot föregående år 

Fler ungdomar finns registrerade i KAA vid avstämning i februari 2019 mot i maj 

2018. En förklaring till att det är fler ungdomar registrerade 2019 kan vara att 

avstämningen föregående år gjordes tre månader senare och att fler ungdomar då 

hade hunnit blivit kontaktade och kartlagda. En annan förklaring är att fler 

ungdomar kan ha hunnit fylla 20 år i maj mot i februari och av den anledningen inte 

var aktuella för KAA vid avstämningen i maj.   

 Februari 2019 Maj 2018 

Antal ungdomar registrerade i KAA 70 50 

Varav antal ungdomar med status pågående åtgärd 19 14 

Varav antal ungdomar med status planerad åtgärd 1 2 

Varav antal ungdomar med status åtgärdas 50 (71%) 

(Av dessa har 20 

st svarat att de 

har någon form 

av sysselsättning, 

30 st har inte 

svarat) 

34 (68%) 

(Av dessa har 18 

st svarat att de 

har någon form 

av sysselsättning, 

16 st har inte 

svarat) 

 

Utmaningar i arbetet med KAA 

En stor utmaning i arbetet med KAA är att komma i kontakt med alla ungdomarna. 

Trots ihärdiga insatser för att få kontakt med ungdomarna får vi inte kontakt med 

alla. Många ungdomar väljer att inte svara på de brev som skickas ut till 

folkbokföringsadressen. För att komma i kontakt med fler ungdomar behövs fler 

metoder. Andra kommuner har valt att göra hembesök vilket kan vara en metod 

även för Finspång. 
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Det är också en utmaning att det saknas samtycke från så många ungdomar vilket 

försvårar registreringen. För att arbetet med KAA ska fungera bättre behöver alla 

myndigheter/aktörer som arbetar med ungdomar i åldern 16-19 år skriva samtycke 

med ungdomen vilket skulle bidra till en snabbare registrering av ungdomarna och 

planering av individuellt anpassade åtgärder. Dessutom behövs tydliga 

samverkansarenor så de åtgärder som idag erbjuds tydligt motsvarar de behov som 

finns och för att optimera de resurser/insatser som riktas mot ungdomsgruppen. 

Bedömningen är att det finns ett behov av att utöka de individuellt anpassade 

åtgärderna. För att detta ska vara möjligt behövs tydliga uppdrag till KAA 

verksamheten.  

Det kommunala aktivitetsansvaret är hela kommunens ansvar även om uppdraget 

organisatoriskt ligger på sektor utbildning. En bättre samverkan behöver utvecklas 

mellan sektor utbildning, sektor social omsorg och arbetsförmedlingen för att 

arbetet med KAA ska förbättras. 

 

 

  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att fastställa rapportering enligt internkontrollplan 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Kartläggning placerade vuxna - individ- och 
familjeomsorgen - komplettering 

 

Sammanfattning 
Sektor social omsorg har på uppdrag från sektorchef genomfört en kartläggning 
med fördjupad analys utifrån att sektorn har många vuxna individer som placeras 
externt inom individ- och familjeomsorgen vilket är förenat med en ökad kostnad 
för sektorn. Kartläggningen presenterades för kommunstyrelsen våren 2018. 

Analysen baserar sig på resultat från nationella register, statistik från sektorns 
verksamhetssystem samt en aktgranskning på individnivå under perioden 2009-
2016. Målgruppen för resultat och analys var vuxna individer med beslut om extern 
placering. 

Genom kartläggningen identifierades följande förbättringsområden; 

 Myndighetsutövning 

 Samverkan 

 Preventivt arbete 

 Barnperspektivet  

 Former för utförarverksamhet och kvinnors utsatthet  

Utifrån kartläggningen har kommunstyrelsen beslutat att sektor Social omsorg ska ta 
fram en fördjupad analys med förslag på konkreta åtgärder för att minska kostnader 
för placeringar av vuxna. 

Sektor Social omsorg kompletterar därmed kartläggningen med en handlingsplan 
som baseras på ovanstående förbättringsområden. 

 

 

Bilaga 
1. Kartläggning externa placeringar vuxna IFO 
2. Handlingsplan 

 

Förslag till beslut 
1. Att kommunstyrelsen för informationen till protokollet 
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2019-§ 338   Dnr: KS.2018.0256 

 

Kartläggning placerade vuxna - individ- och familjeomsorgen -. 
komplettering 

Sammanfattning 

Sektor social omsorg har på uppdrag från sektorchef genomfört en kartläggning 

med fördjupad analys utifrån att sektorn har många vuxna individer som placeras 

externt inom individ- och familjeomsorgen vilket är förenat med en ökad kostnad 

för sektorn. Kartläggningen presenterades för kommunstyrelsen våren 2018. 

Analysen baserar sig på resultat från nationella register, statistik från sektorns 

verksamhetssystem samt en aktgranskning på individnivå under perioden 2009-

2016. Målgruppen för resultat och analys var vuxna individer med beslut om 

extern placering. 

Genom kartläggningen identifierades följande förbättringsområden; 

 Myndighetsutövning 

 Samverkan 

 Preventivt arbete 

 Barnperspektivet  

 Former för utförarverksamhet och kvinnors utsatthet  

Utifrån kartläggningen har kommunstyrelsen beslutat att sektor Social omsorg 

ska ta fram en fördjupad analys med förslag på konkreta åtgärder för att minska 

kostnader för placeringar av vuxna. 

Sektor Social omsorg kompletterar därmed kartläggningen med en handlingsplan 

som baseras på ovanstående förbättringsområden. 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde 

- - - - - 
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Sammanfattning 

Sektor social omsorg har på uppdrag från sektorchef genomfört en kartläggning med 

fördjupad analys utifrån att sektorn har många vuxna individer som placeras externt inom 

individ- och familjeomsorgen vilket är förenat med en ökad kostnad för sektorn. 

Analysen baserar sig på resultat från nationella register, statistik från sektorns 

verksamhetsystem samt en aktgranskning på individnivå under perioden 2009-2016. 

Målgruppen för resultat och analys är vuxna individer med beslut om extern placering. 

Resultatet visar bland annat att sektorn har flera placerade vuxna där missbruksproblematik är 

den dominerande faktorn för placering men senare år i undersökningen visar att placeringar 

även görs på grund av våld i nära relation/hedersrelaterat våld och stödboende. De flesta 

anmälningar som görs kommer från polis men under den senare perioden i undersökningen 

kommer anmälningar från flera aktörer i samhället exempelvis psykiatrin och skolan. 

Resultatet visar att de individer som placeras är till stor del av svensk härkomst med en ålder 

mellan 18 och 40 år vid placeringstillfället där antalet placerade män och kvinnor är likvärdig. 

De individer som placeras bor i socioekonomiskt utsatta områden inom kommunen vid 

placeringstillfället. Av de som placeras har många en avbruten skolgång och ett mörkertal 

finns kring detta område då ett flertal utredningar saknar information om de enskilda 

individernas skolgång. Forskning visar att en lyckad skolgång är en stark faktor för den 

enskilde att inte hamna i sociala problem längre fram i livet. Resultatet visar vidare att många 

externa placeringar görs innan försök med insatser på hemmaplan har prövats. Detta ser 

sektorn som ett förbättringsområde att arbeta vidare med. Utifrån de enskildas hälsa 

framträder problematik kring psykisk ohälsa, suicidförsök eller suicidtankar samt problem 

med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättningen. Vidare bör lyftas att där det 

framkommer gällande individernas bakgrundshistoria är bristande föräldraförmåga, 

missbrukande föräldrar och individens utsatt som barn för sexuella övergrepp, fysiskt och 

psykiskt våld framträdande. 

Genom denna kartläggning har förbättringsområden identifierats vilka behöver arbetas vidare 

med och brytas ner i konkreta handlingsplaner. Dessa områden omfattar myndighetsutövning, 

samverkan, preventivt arbete, barnperspektivet, former för utförarverksamhet och kvinnors 

utsatthet. En viktig slutsats för att nå framgång i arbetet att minska externa placeringar för 

vuxna är att kommunens sektorer arbetar tillsammans för att stävja den social problematik 

som ligger till grund för placering.  

Inledning 

På uppdrag av sektorchef inom Social omsorg genomfördes denna kartläggning utifrån att den 

kommande prognosen tyder på att kommunen kommer att överstiga budget beträffande 

placeringar för vuxna inom individ- och familjeomsorgen (IFO). Under arbetets gång har 

denna kartläggning även efterfrågats av politiken. 

I denna kartläggning med inriktning vuxna finns även en fördjupad analys som redovisas i 

slutet av rapporten med förslag på övergripande förbättringsområden som behöver brytas ner i 

konkreta handlingsplaner.  
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Bakgrund 

Kommunen påvisar en hög kostnad i relation till riket för flera av kommunens utbildnings- 

och omsorgsverksamheter, vilket påvisas i nedanstående tabell. Tabellen visar inte enbart 

externa placeringar för vuxna utan en bild av hela individ- och familjeomsorgens kostnader i 

jämförelse med andra verksamhetsområden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardkostnaden visar hur kostnaden borde vara med hänsyn till olika strukturella faktorer i 

den egna kommunen. Avvikelsen visar vår verkliga nettokostnad i jämförelse med 

standardkostnaden. 

Kommunens verkliga nettokostnader för individ- och familjeomsorg ligger långt över vad det 

borde kosta med vår struktur medan LSS-omsorgen är billigare än det borde vara med hänsyn 

till strukturen. 

En positiv trend skedde vid årsskiftet 2016 då kostnaderna minskade för första gången sedan 

2013 för kommunens individ- och familjeomsorg.  
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Antal externa placeringar och unika individer, Finspångs kommun perioden 2009 – 

2017 (t o m 31 oktober) 

 

Diagrammet visar antal externa placeringar av vuxna samt unika individer under den 

undersökta perioden 2009-2016 samt hur trenden sett ut fram till 31 oktober 2017. Antalet 

externt placerade vuxna var som störst mellan 2013 och 2015 i den undersökta perioden vilket 

har sin förklaring i den ökade användningen av det narkotiska preparatet MDPV 

(Metylendioxipyrovaleron). Trenden pekar på att antalet placeringar minskar både vad det 

gäller antal placeringar och unika individer. Trots det har sektorn fortfarande ett högt antal 

externa placeringar när det gäller vuxna. 
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Metod 

Kartläggningen har genomförts genom att dels granska befintlig statistik i nationella register, 

dels genom statistik från sektorns verksamhetssystem samt genom systematisk aktgranskning.  

Befintliga resultat från nationella register, hämtade från Kolada, har plockats in i rapporten 

samt statistik utifrån sektorns verksamhetssystem har sammanställts i tabeller som redovisas i 

rapportens resultatdel.   

Den systematiska aktgranskningen innebär att varje enskild individs utredning som beslutet 

om placering grundar sig på har granskats. Denna granskning har genomförts på individer 

som varit eller är placerade under perioden 2009-2016. Resultatet från aktgranskningen har 

förts in i ett enkätsystem enligt utvalda parametrar för att få fram ett kvantitativt resultat. 

Parametrarna för aktgranskningen har valts ut utifrån vad som anses vara relevant för denna 

kartläggning att belysas vidare och presenteras enligt nedan;  

o Kön 

o Placeringsorsak 

o Lagrum 

o Hälsa 

o Utbildning 

o Arbete/ sysselssättning 

o Bostadsområde 

o Bakgrund/ historik (uppväxt) 
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Resultat nationella register 

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/ invånare, perioden 2012 – 2016 

 

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30005) 

Nettokostnad för individ- och familjeomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Med 

nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård för vuxna med 

missbruksproblem, barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt 

familjerätt och familjerådgivning. Avser samtlig regi.  

Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

Diagrammet visar att nettokostnaderna har nästintill konstant ökat i samtliga kategorier 

mellan 2012 och 2016. Finspång gör dock ett trendbrott mellan 2015 och 2016 då 

nettokostnaden minskar från 5603 till 5528 kr/invånare. Trots det har Finspångs kommun 

höga siffror i jämförelse med övriga kommuner.  

34



 

7 

Kostnad missbruksvård vuxna, kr/invånare 2009-2016 

 

 

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/invånare (N35001) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

missbrukarvård vuxna, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser vård och omsorg i form 

av institutionsvård, vård i familjehem, bistånd avseende boende och olika öppna insatser som 

socialtjänsten ger till vuxna personer som har missbruksproblem. Som vuxen person avses här 

person som är 21 år eller äldre. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

 

Diagrammet visar att Finspångs kommun generellt inte utmärker sig när det gäller kostnader 

för missbruksvård utan ligger en bra bit under snittet för riket. 2016 låg kostnaden strax över 

600 kr/invånare för missbruksvården i Finspång medan kostnaden i riket låg på närmare 730 

kr/invånare. 2014 var dock ett undantagsår då kostnaderna för missbruksvården sköt i höjden i 

Finspångs kommun. Detta förklaras med att användandet av MDPV ökade markant 2014 

vilket sedan planade ut efterföljande år. 
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Kostnad öppna insatser, vuxna missbrukare, perioden 2009 – 2016 

Avser ej individuellt behovsprövade insatser utan biståndsbeslut. 

 

Kostnad öppna insatser, övriga avs. vuxna missbrukare, kr/inv (N35014) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

övriga öppna insatser vuxna missbrukare, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser 

sådana öppna insatser som inte är individuellt behovsprövade. Här redovisas således kostnader 

för rådgivning och annan verksamhet som ges till enskilda utan individuella beslut och utan krav 

på inskrivning. Exempel är alkoholrådgivning, öppen träfflokal etc. Avser samtlig regi. Källa: 

SCB Räkenskapssammandrag 

 

Diagrammet visar att Finspångs kommun har en markant högre kostnad per invånare för öppna 

insatser. 2009 hade Finspång en kostnad på ca 440 kr/invånare för denna typ av insats. 

Kostnadsutvecklingen har gått nedåt och 2016 var kostnaden ca 290 kr/invånare. Trots det är 

Finspångs kommun framträdande i sammanhanget i jämförelse med riket som samma år hade en 

kostnad på ca 60 kr/invånare för denna typ av insats. 
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Kostnad öppna insatser, vuxna missbrukare, perioden 2009 – 2016 

Avser individuellt behovsprövade insatser med biståndsbeslut. 

 

 

Kostnad öppna insatser, individuellt behovsprövade avs. vuxna missbrukare, kr/inv 

(N35013) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

öppna insatser vuxna missbrukare, individuellt behovsprövade, dividerat med antal invånare 

totalt 31/12. Avser de öppna insatser som är individuellt behovsprövad enligt SoL som t.ex. 

strukturerad dagvård, personligt råd och stöd och behandling eller kontaktperson. Avser 

samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

 

Diagrammet visar att Finspångs kommun har haft väldigt låga eller inga kostnader alls för 

öppna insatser med biståndsbeslut för missbrukare. Vid 2016 åra mätning kostade denna typ 

av insats 3 kr/invånare i Finspångs kommun vilket är långt ifrån vad kostnaden för riket visar 

på 110 kr/invånare.  
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Kostnad övrig vuxenvård kr/invånare, perioden 2009 – 2016 

 

 
 

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv (N37001) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

övrig vuxenvård, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser kostnader för insatser till 

vuxna (21 år eller äldre) med problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller 

beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller kombinationer av dessa. 

Kostnader som avser insatser till personer med psykiska problem redovisas inte här utan 

under avdelningen vård och omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning, 

oavsett om insatserna organisatoriskt tillhör individ- och familjeomsorgen (IFO). Bidrag till 

organisationer och föreningar inom verksamhetsområdet redovisas även här. Avser samtlig 

regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. 

 

Diagrammet visar att Finspångs kommun har en ökande kostnad för vuxenvård som inte är 

riktad till missbruksvårds. Finspångs kommun ligger strax under 600 kr/invånare år 2016 i 

jämförelse med riket som låg på ca 240 kr/invånare samma år.  
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Resultat från sektorns verksamhetssystem  

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar för stöd och behandling, avseende 

perioden 2009 – 2016 i Finspångs kommun hämtat från sektorns dokumentationssystem 

 

 

En ansökan görs av den enskilde själv eller genom dennes ombud. En anmälan görs 

beträffande en enskild individ av någon annan, exempelvis anhörig eller myndighet som 

känner oro för den enskilde eller på andra grunder behöver göra en anmälan till socialtjänsten. 

Antalet anmälningar och ansökningar kan beröra en och samma individ. Det betyder att 

antalet anmälningar och ansökningar inte är det samma som antalet unika individer. 

Handläggning sker vid alla inkomna ärenden därför visas en sammanhållen redovisning i 

diagrammet ovan. 

Diagrammet visar att både antalet anmälningar och antalet ansökningar har fördubblats från 

2009 till 2016. Ett trendbrott sker mellan 2012 och 2013 där antalet anmälningar blir fler i 

antal än ansökningar. 
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Antalet öppnade utredningar under perioden 2009 – 2016  

 

 
 

Diagrammet visar att antalet öppnade utredningar har ökat markant. Från 2009 till 2016 har 

antalet öppnade utredningar fördubblats. Trenden visar också att männen står för den största 

andelen öppnade utredningar med undantag för 2012 då kvinnorna låg något över männen. 
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Antal inkomna anmälningar, perioden 2009 – 2016 

 

 

Under perioden 2009 – 2016 har antalet anmälningar ökat markant, från 49 till 147 stycken. 

Av de som anmälts till socialtjänsten under perioden är majoriteten män. Under 2012 låg dock 

antalet anmälda kvinnor och antalet anmälda män i paritet med varandra. 
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Område anmälningar berör, perioden 2009 – 2012 

 

 

Mellan åren 2009 till 2012 har de anmälningar som kommit in till socialtjänsten omfattats av 

områden som LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer), missbruk, 

narkotikabrott och oro för vuxen. En mindre andel har omfattats av området psykiska 

problem. 

På grund av sekretess finns ett antal olika områden som inkluderats i område övrigt. Exempel 

kan vara att anmälan inkommit avseende trafikonykterhetsbrott, familjebråk, avhysning, 

spelberoende, försörjningsproblem, psykologutredning/ bedömning, drograttfylla etc. 
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Område anmälningar berör, perioden 2013 – 2016 

 

 
 

Under åren 2013 till och med 2016 har majoriteten av anmälningarna som kommit in till 

socialtjänsten handlat om LOB, missbruk och oro för vuxen. I jämförelse med föregående 

diagram för åren 2009 till och med 2012 har anmälningarna även handlat om psykiska 

problem, analys från RMV (Riksmedicinalverket), våld i nära relation och misstänkt 

kvinnomisshandel. Anmärkningsvärt är att anmälningar gällande misstänkt kvinnomisshandel 

har fördubblats från 2013 till och med 2016. 

 

På grund av sekretess finns ett antal olika områden som inkluderats i område övrigt. Exempel 

kan vara att anmälan inkommit avseende trafikonykterhetsbrott, familjebråk, avhysning, 

spelberoende, försörjningsproblem, psykologutredning/ bedömning, drograttfylla etc. 
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Anmälare perioden 2009 – 2012 

 

 
 

Diagrammet visar vem eller vilken instans som gjort anmälan under tidsperioden 2009 – 

2012. Majoriteten av de anmälningar som gjorts kommer främst från polis men även 

Socialjouren, anhörig eller annan enskild person. 
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Anmälare perioden 2013 – 2016 

 

 
 

Diagrammet visar att majoriteten av anmälningarna främst kommer från polis men även 

Socialjour, anhörig eller annan enskild person även för tidsperioden 2013-2016. Det är dock 

fler anmälningar som görs från psykiatrin, skolan och anonyma personer än föregående 

tidsperiod. 
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Antal inkomna ansökningar, perioden 2009-2016 

 

 
 

Under den undersökta perioden 2009-2016 har antalet ansökningar i princip stadigt ökat och 

där männen står för störst andel av ansökningar under de senaste tre åren som undersökts. 

Anmärkningsvärt är att antalet ansökningar ökat med över 100% från 2009 till 2016.  
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Område ansökningar berör, perioden 2009 – 2012 

 

 
 

Av de ansökningar som kommit in under perioden 2009-2012 utgör största delen ansökningar 

som berör bostadsproblem, familjebråk och missbruk. En mindre del av ansökningarna 

omfattar behov av kontaktperson samt misshandel. 

I lodrät axel finns benämningen Övrigt. På grund av sekretess finns ett antal områden som 

inkluderats i Övrigt. Exempel kan vara relationsproblem, misshandel, stöd i boende, 

spelberoende, olaga hot, separation, ansökan av ansvarsförbindelse, kriminalitet etc. 
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Område ansökningar berör, perioden 2013 – 2016 

 

 
 

Av de ansökningar som kommit in under perioden 2013-2016 har majoriteten handlat om 

bostadsproblem och missbruk. I jämförelse med föregående period visar trenden på att 

ansökningarna även handlar om ansökan om stöd, beroendeproblematik och våld i nära 

relation vilka inte registrerats som ansökningsorsak tidigare. 

 

I lodrät axel finns benämningen Övrigt. På grund av sekretess finns ett antal områden som 

inkluderats i Övrigt. Exempel kan vara relationsproblem, misshandel, stöd i boende, 

spelberoende, olaga hot, separation, ansökan av ansvarsförbindelse, kriminalitet etc. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

2013

2014

2015

2016

48



 

21 

Resultat aktgranskning 

En aktgranskning har genomförts av alla placerade vuxna under perioden 2009 – 2016 vilket 

utgjordes av 85 unika individer. En och samma individ kan ha haft flera placeringar under 

perioden. Granskningen gjordes av utredningar som låg till grund för placeringsbeslutet.  

Granskade områden i akterna: 

 Kön 

 Etnicitet 

 Bostadsområde 

 Ålder vid placering 

 Placeringsorsak 

 Placeringslängd/ placering 

 Lagrum 

 Hälsa 

 Utbildning 

 Arbete/ sysselssättning 

 Bakgrund/ historik (uppväxt) 

Kön, ålder, etnicitet och bostadsområde 

Resultatet visar att fördelningen mellan män och kvinnor är jämn när det gäller kön. 49,4% av 

de granskade placeringarna utgöras av kvinnor och 50,6% utgörs av män.  

Ålder vid placeringen varierar men det går att utläsa av resultatet att den största andelen av 

individer som placeras har en ålder mellan 18 och 40 år och en mindre andel är över 40 år vid 

placeringstillfället. Det förekommer även att individer runt 60 år och över 65 år placeras 

externt.  

När det gäller etnicitet är en övervägande majoritet av svenskt ursprung, 75,3% medan de 

med nordiskt ursprung utgöras av 4,7% och de med europeiskt ursprung 5,9%. 14,1% av de 

granskade placeringarna utgöras av individer med utomeuropeiskt ursprung. 

I samband med aktgranskningen gjordes även en sammanställning av var den enskilde bodde 

vid placeringstillfället. Detta för att skönja om speciellt utsatta bostadsområden fanns inom 

Finspångs kommun. Beträffande vilket bostadsområde den enskilde är skriven i visar 

resultatet att majoriteten kommer från Östermalm, 14,1% därefter utmärker sig centrum med 

10,6% . Dunderbacken och Hårstorp visar samma resultat, 7,1%. Likaså visar 

landsbygdsområdet och Nyhem på samma resultat, 5,9% Resultatet för bostadsområde 

Norrmalm, Profilen och Viggestorp ligger mellan 1,2%-2,4%. Av de granskade placeringarna 

bor 14,1% i en annan kommun. Resultatet visar att de områden som är mest socioekonomiskt 

utsatta inom Finspång kommun även överensstämmer till viss del med var den enskilde bodde 

vid placeringstillfället.  
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Orsak till placering 

 

Orsak till placering Antal  %  

Beteendeproblematik  3  3,5  

Missbruk  49  57,6  

Spelmissbruk  1  1,2  

Utredningshem med barn/Stöd i föräldraroll  10  11,8  

Våld i nära relation/Hedersrelaterat våld/Skyddat boende  22  25,9  

Total  85  100  

 

Aktgranskningen visar att den främsta orsaken till placering är missbruksproblematik vilket 

utgör hela 57,6 % av de individer som ingått i granskningen. Därefter kommer orsaken våld i 

nära relation/hedersrelaterat våld/skyddat boende med 25,9 % av de individer som ingått i 

granskningen. 
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Lagrum 

 

Lagrum Antal  %  

LVM  11  12,9  

SoL  76  89,4  

Total  87  102,4  

 

En övervägande majoritet av de beslut som fattats för extern placering utgörs av beslut fattade 

utifrån Socialtjänstlagen (SoL) hela 89,4 %. Resultatet visar att externa placeringar för vuxna 

utifrån Lagen om vård av missbrukare (LVM) förekommer sällan. Endast 12,9 % av de 

individer som ingått i granskningen placeras enligt LVM. 
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Hälsa 

 

Hälsa Antal  %  

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  20  23,5  

Psykisk ohälsa  52  61,2  

Somatisk ohälsa  29  34,1  

Suicidtankar  18  21,2  

Suicidförsök  7  8,2  

Framkommer ej  13  15,3  

Intellektuell funktionsnedsättning  6  7,1  

Total  145  170,6  

 

Av de granskade individerna visar kategori hälsa att de flesta har fler än en orsak till nedsatt 

hälsa därför är antalet hälsoaspekter större än antalet granskade individer. 

Resultatet gällande kategori hälsa visar att mer än hälften av de individer som ingått i 

granskningen, 61,2 %, lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp men 

innefattar i denna granskning individens egen uppfattning om sin hälsa exempelvis 

depression, ångestproblematik och dåligt mående och som inte är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Vidare visar granskningen att somatisk ohälsa, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och suicidtankar är framträdande som hälsorisker.  
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Utbildning 

 

Utbildningsnivå Antal  %  

Grundskola  11  12,9  

Avbruten grundskola  5  5,9  

Gymnasiet  24  28,2  

Avbrutet gymnasium 4  4,7  

Högskola  3  3,5  

Framkommer ej  38  44,7  

Total  85  100  

 

Aktgranskningen visar att det finns ett stort mörkertal vad det gäller individernas skolgång. I 

hela 44,7 % av de granskade akterna framkommer det inte hur den enskildes skolgång har sett 

ut. Utifrån den komplexa problembild som beskrivs i utredningarna kan det antas att fler 

individer har både avbruten grundskola och avbrutet gymnasium än vad som redovisas här. 

Av de individer som det finns skolgång dokumenterat kring, 47 stycken, utgör ca 20% 

individer som avbrutit sin skolgång.  
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Arbete/ sysselssättning 

 

Arbete/sysselsättning Antal  %  

Arbete  6  7,1  

Arbetsmarknadsåtgärd  2  2,4  

Arbetslös  46  54,1  

Studier  4  4,7  

Framkommer ej  24  28,2  

Pensionär/Sjukpensionär  3  3,5  

Total  85  100  

 

Resultatet visar att en övervägande majoritet av de individer som ingått i granskningen var 

arbetslösa vid tillfället för placeringen, 54,1 %. Resultatet visar även att i en relativt stor 

andel, 28,2 %, av de granskade akterna framkommer inte huruvida de enskilda har någon 

form av sysselsättning. 
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Pågående missbruk vid placeringstillfället 

 

Pågående missbruk vid placeringstillfället Antal  %  

Ja, alkoholmissbruk  13  15,3  

Ja, narkotikamissbruk  14  16,5  

Ja, blandmissbruk (kan inkludera narkotika, alkohol, spel)  27  31,8  

Nej  10  11,8  

framkommer ej  21  24,7  

Total  85  100  

 

Som redovisats tidigare utgör den största delen av de placeringar som gjorts placeringsorsak 

missbruk. Missbruket kan delas in i ovanstående parametrar vilka visar att majoriteten av de 

som har ett pågående missbruk vid placeringstillfället har någon form av blandmissbruk. 

Dessa utgör 31,8 %. I vissa akter, 24,7 %, framkommer inte om den enskilde har något 

missbruk. 
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Pågående insats i samband med placering 

 

Pågående insats i samband med placering Antal  %  

Socialt kontrakt  4  4,7  

LSS-insats  1  1,2  

Kontaktperson/Kontaktfamilj  1  1,2  

Familjeteam  6  7,1  

Boendestöd  11  12,9  

Behandlingsteam  26  30,6  

Annat  16  18,8  

Nej  24  28,2  

Framkommer ej  15  17,6  

Total  104  122,4  

 

Vid granskningen av pågående insatser vid placeringstillfället kan en individ ha flera insatser 

samtidigt vilket gör att resultatet i antal utgör en större andel än totalen av enskilda individer 

som ingått i aktgranskningen. Resultatet ovan visar att 30,6 % av individerna har någon form 

av insats från kommunens behandlingsteam. Kategorin annat i det här fallet kan vara 

pågående insatser som inte är en insats utförd av Finspångs kommun. Ett exempel är att 

individen kan ha en eller flera insatser från regionen i form av exempelvis samtalsstöd, eller 

annan hjälp. Kategorin annat utgörs av 18,8 %. Anmärkningsvärt i resultatet gällande 

pågående insatser vid placering är att hela 28,2 % inte har någon form av insats vid placering 

samt att i 17,6 % av de granskade akterna framkommer inte om det pågår en insats eller inte. 
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Form av placering 

 

Form av placering Antal  %  

Institutionsvård  77  90,6  

Familjehemsvård  7  8,2  

Konsulentstött familjehem  6  7,1  

LVM övrig placering §27  0  0  

Total  90  105,9  

 

När det gäller form av placering visar resultatet att en övervägande majoritet, 90, 6 %, av de 

placeringar som görs innefattar placering i form av institutionsvård. Institutionsvård kan 

exempelvis vara en placering på ett behandlingshem. Under den granskade perioden har inga 

placeringar gjorts enligt LVM övrig placering §27. Placering enligt denna paragraf innebär att 

klienten fortfarande är inskriven i LVM-vården men att klienten vistas utanför institutionen 

och vårdas i öppnare former. 
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Orsak till avslut av placering 

 

Orsak till avslut av placering  Antal  %  

Avbruten av den enskilde  24  28,2  

Avbruten av myndighetsutövningen  6  7,1  

Planerat avslut  51  61,2  

Pågående placering  4  4,7  

Total  85  101,2  

 

Resultatet visar att den vanligaste orsaken till att en placering avslutas är att den är planerad. 

Planerade avslut utgör 61,2 % av totalen och innebär att myndighetsutövningen och den 

enskilde i samråd avslutar placeringen. Den enskilde kan ha uppnått målet med placeringen 

men det kan också innebära att överenskommelse träffas utifrån att den enskilde inte längre är 

motiverad att fullfölja insatsen. Resultatet visar även att en relativt stor andel, 28,2 %, av de 

individer som ingått i kartläggningen avbrutit placeringen. Detta kan bero på att den enskilde 

inte längre är motiverad eller gjort bedömningen att insatsen inte längre är nödvändig även 

om handläggaren har gjort den bedömningen. 

 

 

 

 

 

 

 

58



 

31 

Bakgrund/ historik (uppväxt) 

Genom aktgranskningen har försök gjorts att hitta bakgrundsfaktorer som beskriver den 

enskildes uppväxtförhållanden för att få en hint om det sociala arvets påverkan på den 

enskilde. Av de akter som granskats är det långt ifrån alla där uppväxtförhållanden beskrivs. 

Oftast görs det i form av korta meningar, konstateranden eller ibland förekommande längre 

utlägg. Det bör framhållas i sammanhanget att uppväxtförhållanden inte har en avgörande del 

i dessa utredningar då de ska utgå från den enskildes situation vid tillfället för utredningen. 

De fynd som gjorts och som oftast är återkommande för flera enskilda individer är följande 

bakgrundsfaktorer kopplade till uppväxt; 

 Missbrukande föräldrar 

 Bristande föräldraförmåga 

 Sexuellt utnyttjad som barn 

 Utsatt för psykiskt och eller fysiskt våld 

 Tidig drogdebut, mellan 9 och 13 år 

 Stort mörkertal när det gäller den enskildes skolgång 
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Antal månader den enskilde placerades 

 

Resultatet visar att den största andelen av placeringarna utgörs av en månad i tid. Därefter 

varierar tiden för placeringar. Resultatet visar att de flesta håller sig inom 1 – 10 månader och 

därefter minskar antalet placeringar som varar en längre tid. 

Analys 

Analysen av resultatet delas in i tre områden utifrån var resultatet hämtats ifrån. Det ena 

området är resultat som hämtats från nationella register, det andra är sektorns 

verksamhetssystem och det tredje området är resultat som framkommit av aktgranskningen. 

Analys av resultat från nationella register  

Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/ invånare, perioden 2012 – 2016 

Resultatet visar att nettokostnaderna har nästintill konstant ökat i samtliga kategorier mellan 

2012 och 2016. Finspång gör dock ett trendbrott mellan 2015 och 2016 då nettokostnaden 

minskar från 5603 till 5528 kr/invånare. Trots det har Finspångs kommun höga siffror i 

jämförelse med övriga kommuner. 

Minskningen av kostnaden för Finspångs kommun beror förmodligen på att antalet 

placeringar för vuxna och barn och unga har minskat under 2016 även om kostnaderna för 

placeringarna har ökat. Dessutom har satsningar inom ekonomiskt bistånd gjort att färre 

personer uppbär ekonomiskt bistånd. Bakomliggande orsaker till att Finspångs kommun har 

höga kostnader för individ- och familjeomsorgen kan bero på hur den socioekonomiska 

strukturen förhåller sig till övriga landet. Vi vet exempelvis att vi har många 

familjerättsärenden vilket tyder på att vi har många komplexa familjesituationer där barn och 

vuxna kan ha behov av hjälp och stöd från kommunen.  
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Kostnad missbruksvård vuxna, kr/invånare 2009-2016 

Resultatet visar att Finspångs kommun generellt inte utmärker sig när det gäller kostnader för 

missbruksvård utan ligger en bra bit under snittet för riket. 2016 låg kostnaden strax över 600 

kr/invånare för missbruksvården i Finspång medan kostnaden i riket låg på närmare 730 

kr/invånare. 2014 var dock ett undantagsår då kostnaderna för missbruksvården sköt i höjden i 

Finspångs kommun. Detta förklaras med att användandet av MDPV ökade markant 2014 

vilket sedan planade ut efterföljande år. 

Kostnad öppna insatser, vuxna missbrukare, perioden 2009 – 2016 

Avser ej individuellt behovsprövade insatser utan biståndsbeslut. 

Diagrammet visar att Finspångs kommun har en markant högre kostnad per invånare för 

öppna insatser. År 2009 hade Finspång en kostnad på ca 440 kr/invånare för denna typ av 

insats. Kostnadsutvecklingen har gått nedåt och 2016 var kostnaden ca 290 kr/invånare. Trots 

det är Finspångs kommun framträdande i sammanhanget i jämförelse med riket som samma år 

hade en kostnad på ca 60 kr/invånare för denna typ av insats. 

Detta indikerar att Finspångs kommun erbjuder många öppna insatser genom service vilket 

innebär att ingen journalföring eller inskrivning sker hos utföraren. Den enskilde söker sig till 

serviceinsatser på egen hand utan krav men har genom detta möjlighet att komma vidare ut ur 

exempelvis ett missbruk. Att erbjuda någon form av insatser genom service är bra då 

möjlighet finns att fånga upp de individer som har behov av stöd och hjälp men som inte är 

redo eller tillräckligt motiverade att söka stöd genom biståndsbeslut. För många insatser via 

service bidrar till att kommunen har svårt att följa upp och utvärdera om insatsen är till någon 

hjälp för den enskilde då ingen journalföring eller dokumentation sker. Det medför att det 

försvårar kvalitetsäkringen och möjligheten att utvärdera de metoder som socialtjänsten 

arbetar efter. 

Utifrån ett annat perspektiv kan den markanta skillnaden mellan Finspångs kommun och 

övriga landet indikera att siffrorna som är inrapporterade inte stämmer helt. Finspångs 

kommun borde inte vara så unik i sitt slag att skillnaden är så stor. Här finns behov av att titta 

närmare på vad vi rapporterar in och under vilka poster vi ska rapportera in olika kostnader. 

Vid felrapportering blir det svårt för sektorn att analysera resultat och identifiera 

utvecklingsområden. Det kan också leda till att vi missvisas att tro att vi har större kostnader 

för olika poster än vad som är det faktiska läget. 

Kostnad öppna insatser, vuxna missbrukare, perioden 2009 – 2016 

Avser individuellt behovsprövade insatser med biståndsbeslut. 

Diagrammet visar att Finspångs kommun har haft väldigt låga eller inga kostnader alls för 

öppna insatser med biståndsbeslut för missbrukare. Vid 2016 åra mätning kostade denna typ 

av insats 3 kr/invånare i Finspångs kommun vilket är långt ifrån vad kostnaden för riket visar 

på 110 kr/invånare. 
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Detta indikerar att få beslut fattas om öppna insatser för missbrukare, vilket innebär 

svårigheter att följa upp insatser för den enskilde då ingen dokumentation görs. Resultatet 

visar på samma svårighet som för öppna insatser utan biståndsbeslut där Finspångs kommun 

har höga kostnader. Fördelningen kostnadsmässigt för öppna insatser totalt planas ut beroende 

av de omvända resultaten som redovisats för öppna insatser utan biståndsbeslut respektive 

öppna insatser med biståndsbeslut. Ur ett annat perspektiv kan detta indikera att siffror som 

ska ha rapporterats under denna post har rapporterats tillsammans med vad som gäller för 

Kostnad öppna insatser, vuxna missbrukare, perioden 2009 – 2016 och som avser ej 

individuellt behovsprövade insatser utan biståndsbeslut.  

 

Kostnad övrig vuxenvård kr/invånare, perioden 2009 – 2016 

Resultatet visar att Finspångs kommun har en ökande kostnad för vuxenvård som inte är 

riktad till missbruksvårds. Finspångs kommun ligger strax under 600 kr/invånare år 2016 i 

jämförelse med riket som låg på ca 240 kr/invånare samma år. 

 

Att resultatet ökar kan ha att göra med den ökning sektorn ser av individer som behöver hjälp 

på grund av våld i nära relationer samt skydd mot hedersrelaterat våld som märks av under 

den senare delen av den granskade perioden. Kostnaderna som redovisas i detta diagram 

innefattar även bidrag till organisationer och föreningar inom verksamhetsområdet. 

Kommunen ger idag bidrag till exempelvis LP stiftelsen vilket redovisas i resultatet. Här finns 

behov av att undersöka vidare om det finns fler bidrag som kommunen betalar ut och som 

redovisas under denna post för att se om det kan vara en förklaring till den höga kostnad 

kommunen har i jämförelse med andra kommuner.  

 

Analys av resultat från sektorns verksamhetssystem 

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar för stöd och behandling, avseende 

perioden 2009 – 2016 i Finspångs kommun hämtat från sektorns dokumentationssystem 

Resultatet visar att både antalet anmälningar och antalet ansökningar har fördubblats från 

2009 till 2016. Ett trendbrott sker mellan 2012 och 2013 där antalet anmälningar blir fler i 

antal än ansökningar. 

Resultatet visar på att Finspångs kommun har en mycket större andel av kommuninvånare 

som är i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten under mätningens senare del. I jämförelse 

med ökningen av kommuninnevånare från 2009 till 2015 där ökningen utgörs av ca 460 

individer (Kommunfakta Finspång 2016) är det svårt att dra slutsatsen att det ökade 

invånarantalet påverkar den drastiska ökningen av anmälningar och ansökningar för stöd och 

behandling. Resultatet behöver inte betyda att kommuninnevånarna i Finspång har större 

behov av stöd och behandling än tidigare utan att benägenheten att anmäla och ansöka om 

insatser kan ha ökat under mätperiodens senare del. Effekten av den drastiska ökningen av 

ansökningar och anmälningar bidrar till att handläggarna inom individ- och familjeomsorgen 

får en ökad arbetsbelastning. 

Antalet öppnade utredningar under perioden 2009 – 2016  

Resultatet visar att antalet öppnade utredningar har ökat markant. Från 2009 till 2016 har 

antalet öppnade utredningar fördubblats. Trenden visar också att männen står för den största 

andelen öppnade utredningar med undantag för 2012 då kvinnorna låg något över männen. 
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Resultatet ligger i paritet med det ökade antalet anmälningar och ansökningar som redovisats. 

En naturlig effekt av ökningen anmälningar och ansökningar är att även antalet öppnade 

utredningar ökar vilket leder till ökad arbetsbelastning för sektorns handläggare inom individ- 

och familjeomsorgen. 

Antal inkomna anmälningar, perioden 2009 – 2016 

Under perioden 2009 – 2016 har antalet anmälningar ökat markant, från 49 till 147 stycken. 

Av de som anmälts till socialtjänsten under perioden är majoriteten män. Under 2012 låg dock 

antalet anmälda kvinnor och antalet anmälda män i paritet med varandra. 

Precis som tidigare redovisats har antalet anmälningar ökat. Nedan följer en analys av område 

anmälningarna berör samt vem eller vilken instans som anmäler. 

Område anmälningar berör, perioden 2009 – 2012 

Mellan åren 2009 till 2012 har de anmälningar som kommit in till socialtjänsten omfattats av 

områden som LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer), missbruk, 

narkotikabrott och oro för vuxen. En mindre andel har omfattats av området psykiska 

problem. 

Resultatet går i linje med att den största orsaken till placering av vuxna grundar sig i 

problematik kring missbruk. 

Område anmälningar berör, perioden 2013 – 2016 

Under åren 2013 till och med 2016 har majoriteten av anmälningarna som kommit in till 

socialtjänsten handlat om LOB, missbruk och oro för vuxen. I jämförelse med föregående 

resultat för åren 2009 till och med 2012 har anmälningarna även handlat om psykiska 

problem, analys från RMV (Riksmedicinalverket), våld i nära relation och misstänkt 

kvinnomisshandel. Anmärkningsvärt är att anmälningar gällande misstänkt kvinnomisshandel 

har fördubblats från 2013 till och med 2016. 

 

Resultatet stämmer överens med de fakta som tagits fram genom aktgransningen som 

redovisats där en ökning av beslut om stöd vid våld i nära relation har ökat. Nationellt har det 

skett en ökning av brott mot enskilda individer där män utgör en majoritet när det gäller 

utsatthet för misshandel. Kvinnor utsätts i större omfattning av sexualbrott och trakasserier 

vilket i sin tur är ett brottsområden med låg benägenhet att anmäla. När det gäller misshandel i 

nära relation är andelen utsatta nästan likvärdig mellan män och kvinnor. Viktigt att lyfta i 

sammanhanget är att kvinnor i nära relation utsätts för grövre misshandel än männen vilket 

leder till att kvinnor har större behov av stöd och hjälp genom läkarvård och sociala insatser. 

(Brå: Nationella trygghetsundersökningar 2017). Den psykiska ohälsan har ökat bland unga 

och unga vuxna i riket. Av Sveriges befolkning lider 10% av unga män i åldern 18-24 år av 

psykisk ohälsa och motsvarande siffra för kvinnor i samma ålderskategori är 15%. När det 

gäller unga vuxna i Finspångs kommun är siffran för unga män 9,8 % och för unga kvinnor 

15,7 % (Socialstyrelsen, psykisk ohälsa bland unga, kommunstatistik 2016). 

 

Anmälare perioden 2009 – 2012 

Resultatet visar vem eller vilken instans som gjort anmälan under tidsperioden 2009 – 2012. 

Majoriteten av de anmälningar som gjorts kommer främst från polis men även Socialjouren, 

anhörig eller annan enskild person. 
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Resultatet visar tydligt vilka instanser som sticker ut som anmälare och polisen är den instans 

som gör flest anmälningar. Värt att notera är att varken skolan, arbetsgivare eller BVC gjort 

någon anmälan under tidsperioden. Det kan antas att dessa instanser någon gång under 

tidsperioden borde ha kommit i kontakt med individer som har behov av hjälp och stöd från 

socialtjänsten. 

 

Anmälare perioden 2013 – 2016 

Resultatet visar att majoriteten av anmälningarna främst kommer från polis men även 

Socialjour, anhörig eller annan enskild person även för tidsperioden 2013-2016. Det är dock 

fler anmälningar som görs från psykiatrin, skolan och anonyma personer än föregående 

tidsperiod. 

 

Under denna period fortsätter polisen att stå för majoriteten av de anmälningar som görs men 

en större variation av anmälare framträder under denna period. Det kan finnas ett samband 

med, som nämnts tidigare, den massiva ökningen av MDPV under 2014. Anmälningar från 

psykiatrin ökade också under denna period vilket går i linje med den ökade psykiska ohälsan 

bland befolkningen. 

 

Antal inkomna ansökningar, perioden 2009-2016 

Under den undersökta perioden 2009-2016 har antalet ansökningar i princip stadigt ökat och 

där männen står för störst andel av ansökningar under de senaste tre åren som undersökts. 

Anmärkningsvärt är att antalet ansökningar ökat med över 100% från 2009 till 2016. 

Precis som antalet anmälningar har ökat har även antalet ansökningar ökat i kommunen.  

Nedan följer en beskrivning av de områden ansökningarna berör under den granskade 

perioden. 

Område ansökningar berör, perioden 2009 – 2012 

Av de ansökningar som kommit in under perioden 2009-2012 utgör största delen ansökningar 

som berör bostadsproblem, familjebråk och missbruk. En mindre del av ansökningarna 

omfattar behov av kontaktperson samt misshandel. 

Resultatet visar att ansökningarna berör ungefär hälften av de variablar som finns att mäta på. 

En reflektion i sammanhanget är att familjebråk är en variabel som ligger relativt högt som 

ansökningsorsak. Frågan är vad familjebråk står för. Under den undersökta perioden finns 

ingen ansökan utifrån variabeln våld i nära relation vilket kan antas ingå under familjebråk 

vilket kan göra resultatet missvisande. 

Område ansökningar berör, perioden 2013 – 2016 

Av de ansökningar som kommit in under perioden 2013-2016 har majoriteten handlat om 

bostadsproblem och missbruk. I jämförelse med föregående period visar trenden på att 

ansökningarna även handlar om ansökan om stöd, beroendeproblematik och våld i nära 

relation vilka inte registrerats som ansökningsorsak tidigare. 

 

Resultatet under denna, senare delen, av den undersökta perioden visar på att ansökningar från 

den enskilde själv görs utifrån nästintill alla variablar som finns att mäta på. Anmärkningsvärt 

är att ingen ansökan görs utifrån familjebråk som föregående period var en bland de 

vanligaste orsakerna till ansökan. Däremot görs flera ansökningar på grund av våld i nära 
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relation. Detta kan bero på den ökning vi sett i kommunen när det gäller våld i nära relation 

genom resultatet från aktgranskningen. Men det kan också indikera att statistikmärkning i 

verksamhetssystemet gjorts på olika sätt. Exempelvis kan våld i nära relation märkts som 

familjebråk. 

Analys av resultat från aktgranskning 

Kön, ålder, etnicitet och bostadsområde 

Resultatet visar att fördelningen mellan män och kvinnor är jämn när det gäller kön. 49,4% av 

de granskade placeringarna utgöras av kvinnor och 50,6% utgörs av män.  

Ålder vid placeringen varierar men det går att utläsa av resultatet att den största andelen av 

individer som placeras har en ålder mellan 18 och 40 år och en mindre andel är över 40 år vid 

placeringstillfället. Det förekommer även att individer runt 60 år och över 65 år placeras 

externt.  

När det gäller etnicitet är en övervägande majoritet av svenskt ursprung, 75,3% medan de 

med nordiskt ursprung utgöras av 4,7% och de med europeiskt ursprung 5,9%. 14,1% av de 

granskade placeringarna utgöras av individer med utomeuropeiskt ursprung. 

I samband med aktgranskningen gjordes även en sammanställning av var den enskilde bodde 

vid placeringstillfället. Detta för att skönja om speciellt utsatta bostadsområden fanns inom 

Finspångs kommun. Beträffande vilket bostadsområde den enskilde är skriven i visar 

resultatet att majoriteten kommer från Östermalm, 14,1% därefter utmärker sig centrum med 

10,6% . Dunderbacken och Hårstorp visar samma resultat, 7,1%. Likaså visar 

landsbygdsområdet och Nyhem på samma resultat, 5,9%  Resultatet för bostadsområde 

Norrmalm, Profilen och Viggestorp ligger mellan 1,2%-2,4%. Av de granskade placeringarna 

bor 14,1% i en annan kommun. Resultatet visar att de områden som är mest socioekonomiskt 

utsatta inom Finspång kommun även överensstämmer till viss del med var den enskilde bodde 

vid placeringstillfället.  

 

Undersökta parametrar utgör ett underlag för att kunna utläsa vad som i generella drag gäller 

för den undersökta gruppen. Det kan därmed sägas att de individer som placeras från 

Finspångs kommun är kvinnor eller män med svenskt ursprung i åldern 18-40 år som bor i ett 

av kommunens socioekonomiskt utsatta områden. Detta resultat blir en vägvisare kring hur 

insatser på gruppnivå kan riktas. Vi vet att vi behöver insatser anpassade för både kvinnor och 

män i lika stor omfattning då hälften av de placerade är kvinnor och hälften män. Vi vet att 

majoriteten har svenskt ursprung och därmed kan sägas leva efter den svenska kulturen. Vi 

vet att åldersspannet är mellan 18 och 40 år vilket indikerar att förebyggande insatser bör 

sättas in innan denna uppnådda ålder. Vi vet att de flesta bor i ett av Finspångs 

socioekonomiskt utsatta bostadsområden vilket visar på att vi kan utföra insatser i dessa 

specifika områden. 

 

Orsak till placering 

Aktgranskningen visar att den främsta orsaken till placering är missbruksproblematik vilket 

utgör hela 57,6 % av de individer som ingått i granskningen. Därefter kommer orsaken våld i 

nära relation/hedersrelaterat våld/skyddat boende med 25,9 % av de individer som ingått i 

granskningen. 

Resultatet från aktgranskningen när det gäller orsak till placering styrks av de resultat som 

framkommit genom statistiken från sektorns verksamhetssystem. De flesta anmälningar som 
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görs grundar sig i missbruksproblematik och flertalet av de ansökningar som görs grundar sig 

i missbruksproblematik. Aktgranskningen visar dock på ett större antal individer som placeras 

utifrån våld i nära relation/hedersrelaterat våld/skyddat boende vilket kan ha sin förklaring i 

att denna parameter kan vara dold i en annan kategori/variabel och därför inte synliggörs i 

statistiken från verksamhetssystemet. 

Lagrum 

En övervägande majoritet av de beslut som fattats för extern placering utgörs av beslut fattade 

utifrån Socialtjänstlagen (SoL) hela 89,4 %. Resultatet visar att externa placeringar för vuxna 

utifrån Lagen om vård av missbrukare (LVM) förekommer sällan. Endast 12,9 % av de 

individer som ingått i granskningen placeras enligt LVM. 

Antagande kan göras att då vi undersökt externa placeringar borde fler har sitt beslut grundat i 

beslut om LVM då den största orsaken till placering är missbruk, men så är inte fallet. Detta 

kan bero på att flera utredningar kan starta som en LVM utredningen men under utredningens 

gång ändrar den enskilde uppfattning och blir villig/motiverad till att ta emot hjälp. Då 

övergår utreningen till lagrummet SoL och är därmed inte längre tvingande. En allmän 

uppfattning är att den enskilde missbrukaren oftast har en rädsla för att bli placerad enligt 

LVM vilket gör att många försöker hitta motivationen att ta emot hjälp frivilligt. 

Hälsa 

Av de granskade individerna visar kategori hälsa att de flesta har fler än en orsak till nedsatt 

hälsa därför är antalet hälsoaspekter större än antalet granskade individer. 

Resultatet gällande kategori hälsa visar att mer än hälften av de individer som ingått i 

granskningen, 61,2 %, lider av psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp men 

innefattar i denna granskning individens egen uppfattning om sin hälsa, depression, 

ångestproblematik och dåligt mående och som inte är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Vidare visar granskningen att somatisk ohälsa, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och suicidtankar är framträdande som hälsorisker.  

Som tidigare nämnts ökar den psykiska ohälsan bland unga vuxna. Vilket även speglar sig i 

resultatet från aktgranskningen. Rent generellt, 73% av Sveriges befolkning, upplever sig ha 

en bra eller mycket bra hälsa. Personer som har eftergymnasial utbildning skattar sig bättre i 

denna typ av mätning (Nationella folkhälsoenkäten 2016, Folkhälsomyndigheten). Detta 

indikerar att Finspångs kommuninnevånare uppskattar sin hälsa något sämre då antalet 

individer med eftergymnasial utbildning är långt lägre i Finspång jämfört med riket 

(Kommunfakta Finspång 2016). 

När det gäller barn och vuxna med funktionsnedsättande ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) har de nästan alltid annan, samtidig problematik. Enligt en 

populationsbaserad studie hade 87 procent av skolbarn med ADHD också andra 

funktionsnedsättningar. ADHD är också en genetiskt betingad diagnos vilket leder till att 

många barn lever med så kallade dubbla risker. Det innebär att barn med ADHD har föräldrar 

med liknande funktionsnedsättning. En del av dessa föräldrar har så stora svårigheter att det 

negativt påverkar familjens sociala situation. För de barn som växer upp under socialt 

ogynnsamma förhållanden finns en risk att symtom på ADHD tillskrivs sociala faktorer och 

att barnets egna svårigheter förbises. Vuxna och barn med denna typ av diagnos har större 

benägenhet att känna ångest och depressivitet och löper större risk att hamna i missbruk och 

kriminalitet (Läkartidningen 2014:111). Detta visar på den komplexitet den enskilde med 
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denna typ av diagnos lever i men också hur den sociala strukturen kan vara ett hinder på 

grund av föräldraförmågan. 

 

Utbildning 

Aktgranskningen visar att det finns ett stort mörkertal vad det gäller individernas skolgång. I 

hela 44,7 % av de granskade akterna framkommer det inte hur den enskildes skolgång har sett 

ut. Utifrån den komplexa problembild som beskrivs i utredningarna kan det antas att fler 

individer har både avbruten grundskola och avbrutet gymnasium än vad som redovisas här. 

Av de individer som det finns skolgång dokumenterat kring, 47 stycken, utgör ca 20% 

individer som avbrutit sin skolgång.  

Det är anmärkningsvärt att inte den enskildes skolgång har varit mer belyst i utredningarna 

som lett fram till beslut om extern placering då vi vet av forskningen att en genomförd 

skolgång utan avbrott är en stark skyddsfaktor mot sociala problem. Forskning visar också att 

en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa 

(www.uppdragpsykiskhalsa.se). Utifrån detta finns behov av att se över och tydliggöra de 

utredningsmallar som handläggarna arbetar efter för att på ett tydligt sätt fånga upp den 

enskildes skolgång. 

Arbete och sysselsättning 

Resultatet visar att en övervägande majoritet av de individer som ingått i granskningen var 

arbetslösa vid tillfället för placeringen, 54,1 %. Resultatet visar även att i en relativt stor 

andel, 28,2 %, av de granskade akterna framkommer inte huruvida de enskilda har någon 

form av sysselsättning. 

Det borde vara mer intressant att belysa den enskildes sysselsättning i utredningarna då det 

bidrar till att ringa in hela individens livssituation. Kan det vara så att vi missar viktiga 

personer i den enskildes nätverk i de fall den enskilde har en sysselsättning som inte 

dokumenterats.   

Pågående missbruk vid placeringstillfället 

Som redovisats tidigare utgör den största delen av de placeringar som gjorts placeringsorsak 

missbruk. Resultatet visar att majoriteten av de som har ett pågående missbruk vid 

placeringstillfället har någon form av blandmissbruk. Dessa utgör 31,8 %. I vissa akter, 24,7 

%, framkommer inte om den enskilde har något missbruk. 

Genom dessa siffror får vi en bild av hur missbruket ser ut i Finspång. Många individer har 

någon form av blandmissbruk vilket visar på att vi behöver kunskap om blandmissbrukets 

påverkan på den enskilde samt vilka insatser som är bäst lämpade.  

Pågående insats i samband med placering 

Vid granskningen av pågående insatser vid placeringstillfället kan en individ ha flera insatser 

samtidigt vilket gör att resultatet i antal utgör en större andel än totalen av enskilda individer 

som ingått i aktgranskningen. Resultatet visar att 30,6 % av individerna har någon form av 

insats från kommunens behandlingsteam. Kategorin annat i det här fallet kan vara pågående 

insatser som inte är en insats utförd av Finspångs kommun. Ett exempel är att individen kan 

ha en eller flera insatser från regionen i form av exempelvis samtalsstöd, eller annan hjälp. 

Kategorin annat utgörs av 18,8 %. Anmärkningsvärt i resultatet gällande pågående insatser 

vid placering är att hela 28,2 % inte har någon form av insats vid placering samt att i 17,6 % 

av de granskade akterna framkommer inte om det pågår en insats eller inte. 
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Att resultatet är hela 28,2% som inte har någon pågående insats i samband med placering är 

alarmerande. Detta indikerar att vi fattar beslut om externa placeringar utan att ha provat 

hemmaplanslösningar för den enskilde genom exempelvis behandling via behandlingsteamet. 

Då vi idag har många externa placeringar av vuxna borde en extern placering alltid föregås av 

dokumenterade insatser på hemmaplan när det gäller missbruk. För att möta upp detta och 

hitta effektiva hemmaplanslösningar behöver sektorns utförarverksamheter ses över. Detta för 

att se om de behöver omformas eller utvecklas för att möta behovet. För övrigt kommer det 

alltid vara en siffra som indikerar att inga insatser har förekommit i samband med placering. 

Detta gäller för de placeringar som ofta blir akuta som exempelvis våld i nära 

relation/hedersrelaterat våd och stödboende. Siffran torde dock vara mycket lägre. 

Form av placering 

När det gäller form av placering visar resultatet att en övervägande majoritet, 90, 6 %, av de 

placeringar som görs innefattar placering i form av institutionsvård. Institutionsvård kan 

exempelvis vara en placering på ett behandlingshem. Under den granskade perioden har inga 

placeringar gjorts enligt LVM övrig placering §27. Placering enligt denna paragraf innebär att 

klienten fortfarande är inskriven i LVM-vården men att klienten vistas utanför institutionen 

och vårdas i öppnare former. 

En enkel förklaring till resultatet är att de allra flesta placeringar som görs är i form av 

behandlingshem och de flesta behandlingshem drivs inom institutionsvård. 

Antal månader den enskilde placerades 

Resultatet visar att den största andelen av placeringarna utgörs av en månad i tid. Därefter 

varierar tiden för placeringar. Resultatet visar att de flesta håller sig inom 1 – 10 månader och 

därefter minskar antalet placeringar över längre tid. 

En reflektion i sammanhanget värd att fundera över är om en individ kan nå varaktig 

förändring under en månads tid. Vi vet dock, när det gäller missbruk, att vägen till ett liv utan 

droger oftast kantas av flera återfall vilket indikerar att en individ kan ha behov av flera 

kortare insatser. 

Orsak till avslut av placering 

Resultatet visar att den vanligaste orsaken till att en placering avslutas är att den är planerad. 

Planerade avslut utgör 61,2 % av totalen och innebär att myndighetsutövningen och den 

enskilde i samråd avslutar placeringen. Den enskilde kan ha uppnått målet med placeringen 

men det kan också innebära att överenskommelse träffas utifrån att den enskilde inte längre är 

motiverad att fullfölja insatsen. Resultatet visar även att en relativt stor andel, 28,2 %, av de 

individer som ingått i kartläggningen avbrutit placeringen. Detta kan bero på att den enskilde 

inte längre är motiverad eller gjort bedömningen att insatsen inte längre är nödvändig även 

om handläggaren har gjort den bedömningen. 

De flesta placeringar som görs varar en kortare tid vilket kan underlättar för den enskilde att 

upprätthålla och genomföra placeringen för att sedan komma till ett planerat avslut. 

Bakgrund/historik (uppväxt) 

Genom aktgranskningen har försök gjorts att hitta bakgrundsfaktorer som beskriver den 

enskildes uppväxtförhållanden för att få en hint om det sociala arvets påverkan på den 

enskilde. Av de akter som granskats är det långt ifrån alla där uppväxtförhållanden beskrivs. 

Oftast görs det i form av korta meningar, konstateranden eller ibland förekommande längre 
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utlägg. Det bör framhållas i sammanhanget att uppväxtförhållanden inte har en avgörande del 

i dessa utredningar då de ska utgå från den enskildes situation vid tillfället för utredningen. 

De fynd som gjorts och som oftast är återkommande för flera enskilda individer är följande 

bakgrundsfaktorer kopplade till uppväxt; 

 Missbrukande föräldrar 

 Bristande föräldraförmåga 

 Sexuellt utnyttjad som barn 

 Utsatt för psykiskt och/eller fysiskt våld 

 Tidig drogdebut, mellan 9 och 13 år 

 Stort mörkertal när det gäller den enskildes skolgång 

Resultatet visar inom vilka områden kommunen behöver sätta in förebyggande och tidiga 

insatser för att motverka att sociala problem uppstår senare i livet.  

Identifierade förbättringsområden 

Resultatet av kartläggningen över vuxna individer som placeras externt inom individ- och 

familjeomsorgen visar på områden som kan förbättras för att försöka minska antalet externa 

placeringar. Dessa områden handlar om att förbyggande insatser sättas in i ett tidigt skede 

samt att samverkansformer utvecklas mellan de sektorer och samverkanspartners som arbetar 

kring den enskilde. Förslaget är att de förbättringsområden som identifierats bryts ner till 

konkreta handlingsplaner utifrån en risk och väsentlighetsanalys och därefter utvärderas 

utifrån förutbestämda mät/utvärderingsperioder. De förbättringsområden som identifierats är 

följande; 

 Myndighetsutövning  

o Tydliggöra rutiner gällande handläggning av LVM-ärenden 

o Tydliggöra rutiner för handläggning samt upprätta tydliga utredningsmallar 

o I första hand arbeta för att hitta hemmaplanslösningar för den enskilde 

o Tydliggöra introduktion och upprätta en introduktionsplan för nya handläggare 

 

 Samverkan 

o Arbeta samverkande i ett tidigt skede med skola, elevhälsa etc. för att fånga 

upp barn och unga i riskzon 

o Fortsätta pågående arbete med att implementera samverkansformer mellan 

skola och socialtjänst 

o Samverka mellan flera aktörer som arbetar kring den enskilde 

 

 Preventivt arbete  

o Fortsätta implementering av ”Första hjälpen till psykisk hälsa” 

o Stöd att upprätthålla god föräldraförmåga 

o Hitta former för att tidigt upptäcka barn som utsätts för sexuella övergrepp, 

fysiskt och psykiskt våld 

o Hitta former för preventivt arbete gällande ANDTS-frågor 
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 Beaktande av barnperspektivet 

o Barnkonventionen som lag 2020 

o Leva upp till Kommunstyrelsens beslut att alltid beakta barnperspektivet 

 

 Se över former för utförarverksamhet inom individ- och familjeomsorgen 

 

 Kvinnors utsatthet 

 

Utifrån vad Kommunstyrelsen anser vara viktigt att arbeta vidare med åtar sig sektor Social 

omsorg att ta fram tydliga handlingsplaner i samverkan med de sektorer som berörs. 

Diskussion 

Resultatet av kartläggningen visar bland annat att sektorn har flera placerade vuxna där 

missbruksproblematik är den dominerande faktorn för placering men senare år i 

undersökningen visar att placeringar även görs på grund av våld i nära relation/hedersrelaterat 

våld och stödboende. De flesta anmälningar som görs kommer från polis men under den 

senare perioden i undersökningen kommer anmälningar från flera aktörer i samhället 

exempelvis psykiatrin och skolan. Resultatet visar att de individer som placeras är till stor del 

av svensk härkomst med en ålder mellan 18 och 40 år vid placeringstillfället där antalet 

placerade män och kvinnor är likvärdig. De individer som placeras bor i socioekonomiskt 

utsatt områden inom kommunen vid placeringstillfället. Av de som placeras har många en 

avbruten skolgång och ett mörkertal finns kring detta område då ett flertal utredningar saknar 

information om de enskilda individernas skolgång. Forskning visar att en lyckad skolgång är 

en stark faktor för den enskilde att inte hamna i sociala problem längre fram i livet. Resultatet 

visar vidare att många externa placeringar görs innan försök med insatser på hemmaplan har 

prövats. Detta ser sektorn som ett förbättringsområde att arbeta vidare med. Utifrån de 

enskildas hälsa framträder problematik kring psykisk ohälsa, suicidförsök eller suicidtankar 

samt att flera individer har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättningen. Vidare 

bör lyftas att där det framkommer gällande individernas bakgrundshistoria är bristande 

föräldraförmåga, missbrukande föräldrar och individens utsatt som barn för sexuella 

övergrepp, fysiskt och psykiskt våld framträdande. 

Kartläggningen har hjälpt oss att få en klarar bild över de utmaningar vi står inför inom 

individ- och familjeomsorgen i Finspång vilken visar vägen framåt och lyfter parametrar att 

fortsätta mäta och kvalitetssäkra. Kommunen har idag förbättringsarbeten som pågår vilka 

kan kopplas till de insatser som kan vara betydande för denna målgrupp. Ett prioriterat 

uppdrag som finns med i Strategisk plan är Implementering av samverkansformer mellan 

skola och socialtjänst. Vidare har tre instruktörer utbildats som kommer att hålla utbildningar 

för kommunens medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa där första utbildningstillfället 

kommer hållas i maj 2018. Sektorn arbetar även med ett uppdrag att se över de öppna sociala 

insatser som kommunen erbjuder idag. 

 

Genom denna kartläggning har förbättringsområden identifierats vilka behöver arbetas vidare 

med och brytas ner i konkreta handlingsplaner. Dessa områden omfattar myndighetsutövning, 

samverkan, preventivt arbete, barnperspektivet, former för utförarverksamhet och kvinnors 

utsatthet. En utmaning inom det preventiva arbetet kring ADNTS-frågor kopplat till insatser i 

skolan är något som kommunen står inför. Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturgenomgång av forskningsartiklar för att 
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finna evidens för de förebyggande insatser som genomförs. Utvärderingen visar att inget av 

finna evidens inom området. Utvärderingen visar att evidensläget för förebyggande insatser 

riktade till barn och unga är oklart. Resultatet visar dock att de manualbaserade programmen 

för skolan har visats fungera allmänt drogförebyggande. Enstaka program har visats kunna 

minska konsumtion av tobak eller cannabis eller tungt episodiskt drickande. Effekterna är 

vanligen i storleksordningen 1–5 procent. Når det gäller så kallade multimodala projekt, det 

vill säga projekt där olika aktörer i lokalsamhället agerar gemensamt och där flera 

tillgänglighetsbegränsande insatser ingår, visar utvärderingen att det kan minska 

konsumtionen av alkohol hos unga. En förutsättning är att insatserna implementeras väl. Det 

har också visat sig att webbaserat föräldrastöd kan ha positiv effekt i det förebyggande arbetet 

mot alkohol, droger och tobak. (SBU utvärderar rapport 243/2015).  

 

En viktig slutsats för att nå framgång i arbetet att minska externa placeringar för vuxna är att 

kommunens sektorer arbetar tillsammans för att stävja den social problematik som ligger till 

grund för placering.  
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Handlingsplan Individ- och familjeomsorgen 
Finspångs kommun 

 
 
Efter kartläggning och analys avseende kommunens externa placeringar för vuxna som genomfördes under 2017 där det 
framkom flera förbättringsområden har en handlingsplan tagits fram. Dessa förbättringsområden konkretiseras i handlingsplanen 
som åligger sektor Social omsorg att fortsätta arbeta med. 
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Område Vad Hur När Ansvar/Samv
erkan 

Uppföljning 

Myndighetsutövning Tyddliggöra rutiner gällande 
handläggning av LVM 
ärenden 
 
 

Rutin kommer upprättas i 
handläggargruppen 

Hösten 2018 Ansvarig 
gruppchef 
Kristina Muda 

Färdigställd 2019-02-01 
Kontinuerlig uppföljning 

 Tydliggöra rutiner för 
handläggning samt upprätta 
tydliga utredningsmallar 

Arbete pågår kring individ- 
och familjeomsorgens olika 
flöden för att upptäcka 
hinder i tid 
 
Arbeta fram förslag på 
utredningsmallar i procapita 

Pågående 
 
 
 
 
Våren 2019 

IFO chef/ 
ansvariga 
gruppchefer 
 
 
Systemansvarig i 
procapita 

Kontinuerligt 

 I första hand arbeta för att 
finna hemmaplanlösningar 
för den enskilde 

Öka samverkan internt och 
externt som gynnar 
målgruppen 

Pågår 
 
 
 
 
 

IFO chef/ 
gruppchefer, 
utförare 
 
 
 
 

Kontinuerligt 

Omvärldsbevakning 
Studiebesök, 
behandlingsprogram för 
vuxna  
 

2019 

 Tydliggöra introduktion 
och upprätta en 
introduktionsplan för nya 
handläggare 

Rutin för introduktion samt 
introduktionsplan är 
upprättad och följs vid 
nyanställning 

2018 Kvalitets- och 
kompetens-
utvecklare Helga 
Waerme 

Färdigställd hösten 2018 
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Samverkan Arbeta samverkande i ett 
tidigt skede med skola, 
elevhälsa och socialtjänst 
för att fånga upp barn och 
unga i riskzon enligt 
Socialstyrelsen och 
Skolverkets satsning TSI, 
tidiga samordnade insatser. 

Arbete pågår med styrning, 
ledning och samsyn 

Påbörjades 
hösten 2018 

Styrgrupp, 
projektledare, 
arbetsgrupper 
för TSI  

Kontinuerlig 
återrapportering, 
slutrapportering 2020. 

 Samverkan mellan flera 
aktörer som arbetar kring 
den enskilde 

Ett kontinuerligt arbete pågår 
inom individ- och 
familjeomsorgen kring de 
befintliga flöden för att 
underlätta intern och extern 
samverkan. 
 
 

Våren 2018 
 
 

IFO chef och 
ansvariga 
gruppchefer 
 
 
 
 
 

Kontinuerligt 

Nulägeskartläggning av SIP 
(samordnad individuell plan) 
 
 

Hösten 2018 
 
 

Arbetsgruppen 
för Uppdrag 
Psykisk Hälsa 
 

Färdigställd december 
2018 
 

Implementeringsplan och 
utbildningsplan är framtagen 
utifrån resultatet av 
nulägeskartläggningen av SIP 

Våren 2019 Styrgrupp 
Uppdrag Psykisk 
Hälsa 

Avvaktar fortsatt arbete 
på grund av att ny 
utbildningschef saknas 

Preventivt arbete Fortsätta implementering 
av ”Första hjälpen till 
psykisk hälsa” 

Utbildningsinsatser pågår 
under året för skola, 
äldreomsorg och social 
omsorg 

Pågående, 
långsiktigt 
arbete 

Styrgrupp 
Uppdrag Psykisk 
Hälsa  

Kontinuerligt  

 Stöd och behandling för att 
upprätthålla god 
föräldraförmåga 

Sker kontinuerligt utifrån 
utredningar och ansökningar 

Pågående IFO chef, 
gruppchef, 
Familjeteamet 

Kontinuerligt 
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 Hitta former för att tidigt 
upptäcka barn som utsätts 
för sexuella övergrepp, 
fysiskt och psykiskt våld 

Information pågår från 
socialtjänst till personal inom 
förskola och skola.  
 

Påbörjat 
hösten 2018 
 

IFO chef Kontinuerligt 

Implementering av Signs of 
Safety, ett förhållningssätt 
och utredningsmetod inom 
IFO. 

 Hitta former för preventivt 
arbete gällande ANDTS 
frågor 

Prioriterat uppdrag att ta 
fram en ANDT strategi 

2019 Folkhälsostrateg  

Beaktande av 
barnperspektivet 

Barnkonventionen som lag 
2020 

Ingår i det dagliga arbetet Pågår IFO chef/ 
kvalitets- och 
komptens-
utvecklare/ 
ansvarig 
gruppchef 

Kontinuerligt 

Utförarverksamheter Utförarverksamheterna 
inom IFO ska möta upp 
målgruppens behov 

Omorganisation har skett 
och samlat 
utförarverksamheterna under 
en gruppchef inom vuxen. 

Färdigställt 
under 2018 

IFO chef 
 

Kontinuerligt 

Kvinnors utsatthet Utveckla kommunens 
arbete kring våld i nära 
relation 

En samordnare i uppdraget 
är anställd för att ha det 
övergripande ansvaret i 
frågan. 

Pågående  IFO chef Kontinuerligt 

 Utveckla kommunens 
arbete kring kvinnor med 
missbruksproblematik 

Pågående arbete för att 
förbättra kvinnors hälsa inom 
målgruppen. Exempelvis 
stöttning inför 
cellprovsscreening och 
mammografi.  

Påbörjat 
hösten 2018 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling av 
servicetjänster och införande av påverkningsbara timmar 
inom hemtjänst 

 

Sammanfattning 
Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera 
Lagen om Valfrihet (LOV). Kommunfullmäktiges beslutade den 28 
februari 2018 att avskaffa LOV. I beslutet gav man uppdrag till 
förvaltningen att utreda möjligheten till att del av servicetjänster, 
t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för 
entreprenad. Vidare gavs uppdrag till förvaltningen att utreda 
påverkningsbara timmar. 
Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en 
gemensam rapport då de olika uppdragen påverkar varandra. 
Upphandling: 
Hemtjänst städ har sedan många år utförts genom utbildade 
lokalvårdare. Upplägget att lyfta ut städet från hemtjänst har varit 
framgångsrikt då omvårdnadspersonalens kompetens kan användas 
till omvårdnad och städinsatserna utförts av professionella 
lokalvårdare. 
Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora 
rekryteringsutmaningar framöver. Sektorn ser att en dellösning på 
utmaningen är att upphandla vissa insatser tex inköp.  
 
Möjliga verksamhetslösningar för hemtjänst städ:  
•Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi 
•Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas  
•Alternativ 3: Hemtjänststäd Rejmyre och Hällestad upphandlas 
  
Påverkningsbara timmar: 
Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan 
påverka vad timmarna ska användas till. I Linköping finns till 
exempel boservice där kunden kan påverka om tiden ska användas 
till inköp, städ eller tvätt. Påverkningsbara timmar kan beslutas 
oavsett om kommunen har beslut med behovsprövning eller utan 
behovsprövning. Idag har sektor vård- och omsorg tre utförare av 
dessa insatserna inköp, lokalvård och tvätt. 
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När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i 
Finspångs kommun tre utförare som påverkas. Utförarna kommer 
få svårt att hantera en volym som kan förändras vecka för vecka. 
Detta kommer innebära en fördyrad verksamhet. Om kommunen 
beslutar om att upphandling av servicetjänster ska ske t.ex. ett 
geografiskt område av hemtjänst städ innebär det ytterligare 
svårigheter om påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra aktörer 
som påverkas av kundens önskemål.  
Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de 
riktlinjer som kommunfullmäktige antagit. Det är i stora delar 
rättspraxis som avgör om en insats är skälig.  Det kan bli svårigheter 
för biståndshandläggare såväl som för utförare avseende vad som är 
skäligt vid påverkningsbara timmar.   

 

 

Förslag till beslut 
Sektor vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. enligt något av alternativen ett, två eller tre avseende hemtjänst städ 

2. att ej införa påverkningsbara timmar 

3. att anse uppdraget att utreda möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. 
ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad 
slutfört. 

4. att anse uppdraget att utreda ekonomiska konsekvenser samt 
kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst 
slutfört 
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1 

 

Sammanfattning 

Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera Lagen om 

Valfrihet (LOV). Kommunfullmäktiges beslutade den 28 februari 2018 att 

avskaffa LOV. I beslutet gav man uppdrag till förvaltningen att utreda 

möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. ett geografiskt område av 

hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. Vidare gavs uppdrag till 

förvaltningen att utreda påverkningsbara timmar. 

Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en 

gemensam rapport då de olika uppdragen påverkar varandra. 

Upphandling: 

Hemtjänst städ har sedan många år utförts genom utbildade lokalvårdare. 

Upplägget att lyfta ut städet från hemtjänst har varit framgångsrikt då 

omvårdnadspersonalens kompetens kan användas till omvårdnad och 

städinsatserna utförts av professionella lokalvårdare. 

Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora 

rekryteringsutmaningar framöver. Sektorn ser att en dellösning på 

utmaningen är att upphandla vissa insatser tex inköp.  

 

Möjliga verksamhetslösningar för hemtjänst städ:  

 Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi 

 Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas  

 Alternativ 3: Hemtjänststäd Rejmyre och Hällestad upphandlas 

  

Påverkningsbara timmar: 

Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan 

påverka vad timmarna ska användas till. I Linköping finns till exempel 

boservice där kunden kan påverka om tiden ska användas till inköp, städ 

eller tvätt. Påverkningsbara timmar kan beslutas oavsett om kommunen har 

beslut med behovsprövning eller utan behovsprövning. Idag har sektor vård- 

och omsorg tre utförare av dessa insatserna inköp, lokalvård och tvätt. 

 

När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i Finspångs 

kommun tre utförare som påverkas. Utförarna kommer få svårt att hantera 

en volym som kan förändras vecka för vecka. Detta kommer innebära en 

fördyrad verksamhet. Om kommunen beslutar om att upphandling av 

servicetjänster ska ske t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ innebär 
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det ytterligare svårigheter om påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra 

aktörer som påverkas av kundens önskemål.  

Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de 

riktlinjer som kommunfullmäktige antagit. Det är i stora delar rättspraxis 

som avgör om en insats är skälig.  Det kan bli svårigheter för 

biståndshandläggare såväl som för utförare avseende vad som är skäligt vid 

påverkningsbara timmar. 
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Bakgrund 

Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera Lagen om Valfrihet (LOV) 

utifrån nedanstående punkter: 

 Beskriv utvecklingen av LOV-verksamheten avseende omvårdnad- och 

servicetjänster 

 Utvärdera utfallet av momenten i riskbedömningen 

 Redovisa för- och nackdelar med LOV-systemet ur ett brukar- och 

verksamhetsperspektiv (enhetsnivå och sektorsnivå) 

 Redovisa ekonomiska effekter av LOV-systemet. 

Sektor vård och omsorg tillsammans med ledningsstaben utredde frågan och återrapporterade 

ärendet till kommunstyrelsen under december 2017. Kommunfullmäktiges beslutade den 28 

februari 2018 ( Dnr: KS.2017.0554  2018-§ 23): 

1. Att LOV avvecklas. 

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. ett 

geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. 

3. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda ekonomiska konsekvenser samt kvalitetsaspekter 

av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst. 

Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en gemensam rapport då de 

olika uppdragen påverkar varandra. 

Uppdrag 

Utreda möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst 

städ, kan upphandlas för entreprenad. I utredningsuppdraget ingår att  

 Genomföra en kartläggning av nuläge avseende hemtjänst städ 

  Ta fram möjliga alternativ för upphandling av servicetjänster 

Utreda ekonomiska konsekvenser samt kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar 

inom hemtjänst. I utredningsuppdraget ingår att  

 Genomföra en nulägesbeskrivning avseende utförare av servicetjänster och en 

konsekvensbeskrivning av påverkningsbara timmar. 
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Arbetsgrupp 

 

Upphandling av servicetjänster: 

Sektorerna vård och omsorg och samhällsbyggnad har utrett uppdraget gemensamt. 

Utvecklingsstrateg, enhetschef för lokalvården och HR konsult har ingått i arbetsgruppen. 

Påverkningsbara timmar:  

Utvecklingsstrateg och chef för myndighetskontoret VoO har utrett frågan tillsammans med 

hemtjänstcheferna. 

 

Upphandling av servicetjänster 

Nuläge 

Idag utför lokalvårdsenheten all hemtjänststäd. Under 2018 var det ca 244 brukare per månad 

som använde insatsen och städtiden per månad är i snitt 471 timmar.  Totalt utförde hemtjänst 

städ 5650,5 timmar hos kunderna 2018. Hemtjänst städ har 4,5 årsarbetare till uppdraget.  

Under 2018 togs beslut om att säljande enheter ska generera nollresultat till bokslut. Det 

innebar att en intäktshöjning för serviceenhetens- hemtjänst städ och en kostnadsökning för 

vård och omsorg. Kostnaden för vård och omsorg var 2930tkr 2018. 

Dagens organisering av hemtjänst städ 

Hemtjänst städ har sedan många år utförts av utbildade lokalvårdare. Vård och omsorg anser 

att lyfta ut städet från hemtjänst har varit framgångsrikt då omvårdnadspersonalens kompetens 

kan användas till omvårdnad och städinsatserna utförts av professionella lokalvårdare. 

Utifrån nationella och egna analyser ser sektor vård och omsorg en framtida 

rekryteringsutmaning och att lyfta tillbaka städet till omvårdnadspersonalen är inte aktuellt. 

Andra kommuner som sektorn träffar menar att Finspångs kommuns lösning borde utredas 

vidare i deras kommuner. Under våren hade Nybro kommun ett skypemöte med Finspång i 

frågan.  

Arbetsgruppen hemtjänst städ består av 6 ordinarie personal. Personalen är flexibla utifrån 

kunders önskemål och behov av social kompetens. Gruppen arbetar två och två hos kund och 

det finns tre bilar till verksamheten. Gruppen planerar själv sina rutter efter vilka som passar 

bäst med respektive kund. En svårighet med att städa i någons hem är när något går sönder så 

hanteras personliga saker med affektionsvärde. 

Under 2018 genomfördes en analys av debiteringsunderlagen för hemtjänst städ och 

tillsammans med administratörerna inom hemtjänst. Arbetet genererade bättre och tids 

effektivare underlag för fakturering och debitering för de båda sektorerna. 

Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi 

 

Fördelen med att ha kvar hemtjänst städ inom sektor samhällsbyggnad: 

 Fler anställda kan vara kvar inom sektor samhällsbyggnad.  
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 Det är alltid en känd person som städar då hemtjänst städ alltid utförs av två personer. 

Vid frånvaro i arbetsgruppen planeras insatserna så att det alltid kommer en ordinarie 

personal till kunden. Lokalvården har en hög kontinuitet. 

 Hemtjänst städ har få klagomål. Det är ca 3-5 klagomål per år. 

 Organiseringen möjliggör en samverkan mellan övriga städ som utförs och 

hemtjänststäd. Denna samverkan sker inte idag. 

 Personalen inom hemtjänst städ är nöjda med sina arbetsuppgifter. 

 

Nackdelar med att ha kvar hemtjänst städ inom sektor samhällsbyggnad: 

 Det kan upplevas svårt med olika uppdrag vid utökad samverkan mellan olika 

städuppdrag. Idag är de som är i hemtjänststäd ”specialister”. 

 Det har varit svårt att få ekonomi i hemtjänst städ utifrån debiterat pris. Underskottet 

reglerades 2018 i bokslutet vilket innebär att det blev kostnadsneutralt för sektor 

samhällsbyggnad och innebar en kostnadsökning för sektor vård och omsorg. 

 Ger ett större chefområde för lokalvårdschef än om tjänsten upphandlas. 

 

Möjliga geografiska områden: 

Sektorerna vård och omsorg och samhällsbyggnad gör bedömningen att det är möjligt att 

genomföra två alternativ för upphandling av hemtjänst städ.  

Det är viktigt att en person/funktion utses och får i uppdrag att ansvara för att säkra 

internkontroll och uppföljning av företaget. Detta bör ske oavsett vilken tjänst som 

upphandlas och vem som ska utföra biståndet.  

Innan upphandling kan ske måste vård och omsorg säkra sitt verksamhetssystem (Procapita) 

för begränsad åtkomst. Kräver en lösning av verksamhetssystemet för att hantera alla städ 

externt. Beställning och dokumentation sker i samma verksamhetssystem. Ansvar för att 

dokumentationen sker behöver tydliggöras.  

 

Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas 

 

Fördelar: 

 Lokalvårdschef upplever att det är svårare att rekrytera lokalvårdare till hemtjänststäd 

än övrig verksamhet. 

 Lokalvårdsservice kan säga upp leasingbilar (3 stycken). 

 Eventuellt kan en upphandling ge en lägre kostnad för sektor vård och omsorg. 
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 Möjliggör privata aktörer. 

 Biståndshandläggare får lika många utförare i verksamhetssystemet som idag. 

Nackdelar: 

 Medarbetare kan bli uppsagda eller omplacerade. Omplacerade medarbetare kan få ny 

chef. 

 Risk finns att upphandlingen blir dyrare än i egen regi. 

 Ställer nya högre krav på verksamhetssystemet Procapita- för att möta privata aktörer. 

Kräver en lösning av verksamhetssystemet för att hantera alla städ. 

 Byte av städpersonal vid upphandlingens start.  

Konsekvens på administration: 

Mindre arbetsbelastning för lokalvårdschef då hemtjänststäd hanterar olika typer av grupper 

(psykiskt sjuka, missbruk, demens mm) där personal kan behöva stöttning i samt att antal 

personal minskar. 

Idag läggs mycket lite tid på administration-debitering utifrån lokalvårdens perspektiv.  

Planering av hemtjänststäd tar mycket av lokalvårdarnas tid. 

Övrigt 

Inför ett beslut om upphandling av servicetjänster kommer sektor samhällsbyggnad 

genomföra riskanalys utifrån beslut. 

Tydlighet i vad som ska utföras och vad som ingår tex städmaterial samt möjliggöra 

hanteringen utifrån OSA-Arbetsmiljöverkets granskning. 

 

Alternativ 3: Hemtjänststäd området Rejmyre och Hällestad 

upphandlas 

 

Fördelar: 

 Mindre restid för kvarvarande arbetsgrupp då ytterområdena har mycket restid. 

 Mindre arbetsbelastning för chef då hemtjänststäd blir en mindre arbetsgrupp. 

Nackdelar: 

 Medarbetare kan bli uppsagda eller omplacerade. Omplacerade medarbetare kan få ny 

chef. 

 Risk finns att det är det dyraste alternativet. Till exempel genom att antalet bilar 

kanske ändå behövs vara kvar beroende på hur många kunder som blir kvar.  
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 Biståndshandläggare får fler utförare, tydlighet i den geografiska avgränsningen tex 

genom nyckelkoder i KIR. Ökad risk för felhantering av beställningen med fler 

utförare. 

 Finns en risk att få eller ingen som vill lämna anbud. 

Ekonomisk konsekvens: 

Det blir en liten volym att upphandla vilket innebär en risk att få ger ett anbud eller att 

priserna blir högre för att klara en liten volym.  

Konsekvens på administration: 

Idag läggs mycket lite tid på administration-debitering utifrån lokalvårdens perspektiv.  

Planering av hemtjänststäd tar mycket av lokalvårdarnas tid och kommer minskas för 

kvarvarande arbetsgrupp. 

Övrigt 

Inför ett beslut om upphandling av servicetjänster kommer sektor samhällsbyggnad 

genomföra riskanalys utifrån beslut. 

Tydlighet i vad som ska utföras och vad som ingår tex städmaterial samt möjliggöra 

hanteringen utifrån OSA-Arbetsmiljöverkets granskning. 

 

Påverkningsbara timmar 

Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan påverka vad timmarna 

ska användas till. I Linköping finns till exempel boservice där kunden kan påverka om tiden 

ska användas till inköp, städ eller tvätt. 

 

Påverkningsbara timmar kan beslutas oavsett om kommunen har beslut med behovsprövning 

eller utan behovsprövning.  

 

I Finspångs kommun beviljas för brukare som har behov normalt sett: 

 

* Städ med 2 rum och kök en timme var tredjevecka 

* Inköp med 30 min varje vecka.  

* Tvätt och strykning beviljas varannan vecka (ej tidsatt då det utförs av kommunens 

arbetsmarknadsenhet. 

 

Totalt ca 4-5timmar/månad 

Idag har sektor vård- och omsorg tre utförare av dessa insatser. 

Arbetsmarknadsenheten har en väl utarbetad metod för kundens tvätt och görs av personal 

som ingår i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Städet utförs av lokalvårdsenheten och inköp 
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görs av hemtjänsten. När det är möjligt används (än så länge) shop-online vilket innebär en 

digital lösning på inköpet.  

Praktiska svårigheter vid påverkningsbara timmar 

Sektor vård och omsorg menar att det innebär svårigheter i praktiken att införa 

påverkningsbara timmar både för utförare och myndighetskontor.   

När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i Finspångs kommun tre utförare 

som påverkas. Utförarna kommer få svårt att hantera en volym som kan förändras vecka för 

vecka. Detta kommer innebära en fördyrad verksamhet. Om kommunen beslutar om att 

upphandling av servicetjänster ska ske t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ innebär 

det ytterligare svårigheter om påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra aktörer som 

påverkas av kundens önskemål.  

Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de riktlinjer som 

kommunstyrelsen antagit. Det är i stora delar rättspraxis som avgör om en insats är skälig. En 

kommun kan bevilja mer än den skäliga levnadsnivån som sätts av rättspraxis. Det är viktigt 

att beakta vad den enskilde kan välja mellan i de påverkningsbara insatser då det finns risk att 

insatserna ger mer än skälig levnadsnivå. Detta är inte helt enkelt att hantera speciellt när den 

enskilde behöver mer insatser för att nå skälig levnadsnivå.  

Om Finspångs kommun ska införa påverkningsbara timmar måste det finnas tydliga ramar för 

vad som innefattas i dessa timmar. Man bör inte kunna byta till insatser som man om man 

ansökt om dem specifikt skulle fått avslag på med motiveringen att det inte ingår i skälig 

levnadsnivå.  T ex byta städning mot att få ledsagning för att gå på fotboll. Att få bistånd för 

att gå på fotboll räknas inte som skälig levnadsnivå. Annars finns en risk att nivån på skälig 

levnadsnivå höjs med ökade kostnader och ökat behov av personalresurser som följd. 

Om Finspångs kommun ska införa påverkningsbara timmar måste det finnas riktlinjer för 

kund att ha en viss framförhållning för att påverka sina timmar, då planeringen av alla insatser 

görs i förväg. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 339   Dnr: KS.2018.0677 

 

Uppdrag att utreda möjligheten till upphandling av 
servicetjänster och införande av påverkningsbara timmar inom 
hemtjänst 

Sammanfattning 

Sektor vård och omsorg fick under 2017 i uppdrag att utvärdera Lagen om 

Valfrihet (LOV). Kommunfullmäktiges beslutade den 28 februari 2018 att 

avskaffa LOV. I beslutet gav man uppdrag till förvaltningen att utreda 

möjligheten till att del av servicetjänster, t.ex. ett geografiskt område av 

hemtjänst städ, kan upphandlas för entreprenad. Vidare gavs uppdrag till 

förvaltningen att utreda påverkningsbara timmar. 

Sektor vård och omsorg har valt att besvara de nya uppdragen i en gemensam 

rapport då de olika uppdragen påverkar varandra. 

Upphandling: 

Hemtjänst städ har sedan många år utförts genom utbildade lokalvårdare. 

Upplägget att lyfta ut städet från hemtjänst har varit framgångsrikt då 

omvårdnadspersonalens kompetens kan användas till omvårdnad och 

städinsatserna utförts av professionella lokalvårdare. 

Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora rekryteringsutmaningar 

framöver. Sektorn ser att en dellösning på utmaningen är att upphandla vissa 

insatser tex inköp.  

 

Möjliga verksamhetslösningar för hemtjänst städ:  

•Alternativ 1: Insatsen fortsätter att utföras i egen regi 

•Alternativ 2: All hemtjänst städ upphandlas  

•Alternativ 3: Hemtjänststäd Rejmyre och Hällestad upphandlas 

  

Påverkningsbara timmar: 

Påverkningsbara timmar betyder att man som brukare eller kund kan påverka vad 

timmarna ska användas till. I Linköping finns till exempel boservice där kunden 

kan påverka om tiden ska användas till inköp, städ eller tvätt. Påverkningsbara 

timmar kan beslutas oavsett om kommunen har beslut med behovsprövning eller 

utan behovsprövning. Idag har sektor vård- och omsorg tre utförare av dessa 

insatserna inköp, lokalvård och tvätt. 

 

När kunden byter en insats mot en annan insats så finns det i Finspångs kommun 

tre utförare som påverkas. Utförarna kommer få svårt att hantera en volym som 

kan förändras vecka för vecka. Detta kommer innebära en fördyrad verksamhet. 

Om kommunen beslutar om att upphandling av servicetjänster ska ske t.ex. ett 

geografiskt område av hemtjänst städ innebär det ytterligare svårigheter om 

påverkningsbara införs. Det kan då bli fyra aktörer som påverkas av kundens 

önskemål.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Bistånd inom äldreomsorgen bygger på skälig levnadsnivå utifrån de riktlinjer 

som kommunfullmäktige antagit. Det är i stora delar rättspraxis som avgör om en 

insats är skälig.  Det kan bli svårigheter för biståndshandläggare såväl som för 

utförare avseende vad som är skäligt vid påverkningsbara timmar.   

 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. enligt något av alternativen ett, två eller tre avseende hemtjänst städ 

2. att ej införa påverkningsbara timmar 

3. att anse uppdraget att utreda möjligheten till att del av servicetjänster, 

t.ex. ett geografiskt område av hemtjänst städ, kan upphandlas för 

entreprenad slutfört. 

4. att anse uppdraget att utreda ekonomiska konsekvenser samt 

kvalitetsaspekter av att införa påverkningsbara timmar inom hemtjänst 

slutfört 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 
- - - - - 
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Helén Wallman 

2019-07-23  1 (3)  

Dnr KS.2018.0805  

  

 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering ny- och återanställning 24 juni till och med 
15 augusti 

 

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.  

Prognosen presenterades i kommunstyrelsen den 17 juni. I samband med 
återrapporteringen har kommunstyrelsen beslutat att (utöver att anteckna 
informationen till protokollet och att ärendet ska tas upp för beslut vid 
nästkommande möte) så ska varje nyanställning och återanställning prövas centralt 
av HR-chef och kommundirektör från och med att protokollet justeras (den 24 juni) 
till och med den 31 december 2019.  

Samtliga tillsvidaretjänster som utlysts från och med 24 juni har prövats i särskild 
ordning. Varje tjänst ska också återrapporteras till politiken (om beslut har tagits att 
tillsätta denna eller ej).  

Samtliga tjänster som prövats är återbesättningar av befintliga tjänster. Samtliga 
tjänster har beviljats. Nedan presenteras de tjänster som prövats och beviljats. 

Ledningsstab 

Ekonomi- och 
styrningsavdelningen Anette Asklöf Ekonomiadministratör 100% 

Ekonomi- och 
styrningsavdelningen Anette Asklöf Inköpssamordnare 100% 

 

Samhällsbyggnad  

Samhällsbyggnad Helene From 
Miljöstrateg inr. förorenade 
områden 

100% 
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Helén Wallman 

2019-07-23  2 (3)  

Dnr KS.2018.0805  

  

 
 

Social omsorg 

Personlig assistans Öst  BE 
 Åsa Andersson Personlig assistent 100% 

Personlig assistans Öst MSÖ Åsa Andersson Personlig assistent 80% 

Personlig assistent Öst MSÖ Åsa Andersson Personlig assistent 
ca 

25% 

Personlig assistent Öst MA o 
AE Åsa Andersson Personlig assistent 50% 

 

Vård och omsorg 

Storängsgården 
Ann-Christin Ahl 
Vallgren Enhetschef  100% 

Berggården 
 Tåwe Henriksson USK  100% 

Berggården 
 Tåwe Henriksson USK  100% 

 

Utbildning 

Grosvadsskolan 
 Eva-Britt Junkka Lärare i matematik 100% 

Lärare i Svenska 
 Eva-Britt Junkka Lärare i svenska 100% 

Högalidskolan 
 Tobias stucki 

Lärare MA/NO 
Förstelärare 100% 

Björke skola 
 Louise Åstrand Spec.ped/spec.lär 10% 

Hårstorps förskola 
 Christina Lundqvist Förskollärare 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Grundskollärare F-3 (TV) 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Fritidspedagog (TV) 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Fritidspedagog  (TV) 100% 

RoL 
 Tobias Stucki Teamledare för speclärare 100% 

Nyhemsskolan 7-9 
 Magnus Stark Specialpedagog 100% 

Högklints förskola 
 Carina Lövgren Förskollärare 100% 

Lotorps skola Tobias Stucki Speciallärare 100% 
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Helén Wallman 

2019-07-23  3 (3)  

Dnr KS.2018.0805  

  

 

Lotorps skola Tobias stucki Fritidspedagog 100% 

Ekesjö fritidshem Jenny Thorsell Fritidspedagog 75% 

 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

1. Att ta informationen till protokollet 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 5 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 340   Dnr: KS.2018.0805 

 

Rapportering ny- och återanställning 24 juni till och med 13 
augusti 

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.  

Prognosen presenterades i kommunstyrelsen den 17 juni. I samband med 

återrapporteringen har kommunstyrelsen beslutat att (utöver att anteckna 

informationen till protokollet och att ärendet ska tas upp för beslut vid 

nästkommande möte) så ska varje nyanställning och återanställning prövas 

centralt av HR-chef och kommundirektör från och med att protokollet justeras 

(den 24 juni) till och med den 31 december 2019.  

Samtliga tillsvidaretjänster som utlysts från och med 24 juni har prövats i 

särskild ordning. Varje tjänst ska också återrapporteras till politiken (om beslut 

har tagits att tillsätta denna eller ej).  

Samtliga tjänster som prövats är återbesättningar av befintliga tjänster. Samtliga 

tjänster har beviljats. Nedan presenteras de tjänster som prövats och beviljats. 

Ledningsstab 

Ekonomi- och 
styrningsavdelningen Anette Asklöf Ekonomiadministratör 100% 

Ekonomi- och 
styrningsavdelningen Anette Asklöf Inköpssamordnare 100% 

 

Samhällsbyggnad  

Samhällsbyggnad Helene From 
Miljöstrateg inr. förorenade 
områden 

100% 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 6 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 

Social omsorg 

Personlig assistans Öst  BE 
 Åsa Andersson Personlig assistent 100% 

Personlig assistans Öst MSÖ Åsa Andersson Personlig assistent 80% 

Personlig assistent Öst MSÖ Åsa Andersson Personlig assistent 
ca 

25% 

Personlig assistent Öst MA o 
AE Åsa Andersson Personlig assistent 50% 

 

Vård och omsorg 

Storängsgården 
Ann-Christin Ahl 
Vallgren Enhetschef  100% 

Berggården 
 Tåwe Henriksson USK  100% 

Berggården 
 Tåwe Henriksson USK  100% 

 

Utbildning 

Grosvadsskolan 
 Eva-Britt Junkka Lärare i matematik 100% 

Lärare i Svenska 
 Eva-Britt Junkka Lärare i svenska 100% 

Högalidskolan 
 Tobias stucki 

Lärare MA/NO 
Förstelärare 100% 

Björke skola 
 Louise Åstrand Spec.ped/spec.lär 10% 

Hårstorps förskola 
 Christina Lundqvist Förskollärare 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Grundskollärare F-3 (TV) 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Fritidspedagog (TV) 100% 

Storängsskolan 
 Johanna Regnell Fritidspedagog  (TV) 100% 

RoL 
 Tobias Stucki Teamledare för speclärare 100% 

Nyhemsskolan 7-9 
 Magnus Stark Specialpedagog 100% 

Högklints förskola 
 Carina Lövgren Förskollärare 100% 

Lotorps skola Tobias Stucki Speciallärare 100% 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 7 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Lotorps skola Tobias stucki Fritidspedagog 100% 

Ekesjö fritidshem Jenny Thorsell Fritidspedagog 75% 

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 
- - - - - 
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Anders Axelsson 

2019-08-20  1 (1)  

Dnr KS.2017.0953  

  

 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Sammanfattning 
Nuvarande delegationsordning fastställdes i februari 2016 och är i behov av 
revidering. Förvaltningen har därför tagit fram förslag till ny delegationsordning, där 
beredning har skett av kommundirektörens ledningsgrupp. I stora drag bygger 
förslaget på tidigare delegationsordning, men är uppdaterat i relation till gällande 
lagstiftning, styrdokument och beslut.  

Vid sidan av det ska delegationsordningen också bidra till en så ändamålsenlig 
beslutsprocess som möjligt. Ett antal nya punkter har därför lagts till, medan andra 
har tagits bort. Det har också gjorts några språkliga redigeringar. Nya punkter 
framgår av kursiverad text, medan de som föreslås utgå syns som överstruken text. 
En förändring rör ordförandes rätt att fatta ekonomiska beslut i punkterna 3.1 och 
3.2. Då beloppsgränsen inte ändrats på åtminstone 12 år föreslås denna höjas från 
100 000 kr till 300 000 kronor i varje enskilt ärende som anpassning till dagens 
förutsättningar. 

I övrigt följer förslaget principen om att all delegation, med några undantag, ges till 
kommundirektören, som i sin tur ges möjlighet att vidaredelegera i särskilt 
delegationsbeslut.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 

1. Att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 40 (41) 

Sammanträdesdatum:  

2019-09-09  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 341   Dnr: KS.2017.0953 

 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 

Nuvarande delegationsordning fastställdes i februari 2016 och är i behov av 

revidering. Förvaltningen har därför tagit fram förslag till ny delegationsordning, 

där beredning har skett av kommundirektörens ledningsgrupp. I stora drag 

bygger förslaget på tidigare delegationsordning, men är uppdaterat i relation till 

gällande lagstiftning, styrdokument och beslut.  

Vid sidan av det ska delegationsordningen också bidra till en så ändamålsenlig 

beslutsprocess som möjligt. Ett antal nya punkter har därför lagts till, medan 

andra har tagits bort. Det har också gjorts några språkliga redigeringar. Nya 

punkter framgår av kursiverad text, medan de som föreslås utgå syns som 

överstruken text. En förändring rör ordförandes rätt att fatta ekonomiska beslut i 

punkterna 3.1 och 3.2. Då beloppsgränsen inte ändrats på åtminstone 12 år 

föreslås denna höjas från 100 000 kr till 300 000 kronor i varje enskilt ärende 

som anpassning till dagens förutsättningar. 

I övrigt följer förslaget principen om att all delegation, med några undantag, ges 

till kommundirektören, som i sin tur ges möjlighet att vidaredelegera i särskilt 

delegationsbeslut.  

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte 

1. Att fastställa kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet 

 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde  

 
- - - - - 
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Kommunstyrelsens delegationsordning 

Fastställd av kommunstyrelsen 2019-xx-xx § xx. 
 

Dnr. KS.2017.0953
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 

Inledande bestämmelser 

Delegering av nämndärenden 

Kommunallagen 6 kap. 37–41 §§ samt 7 kap. 5–8 §§, föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en 

anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Delegaten företräder alltså i detta fall 

kommunstyrelsen och delegationsbeslutet ses som kommunstyrelsens beslut. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning. 

Kommunstyrelsen kan inte ändra ett delegationsbeslut, endast återkalla delegationsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också föregripa genom att 

själv besluta i ett särskilt ärende, förutsatt att delegaten ännu inte har gjort det. 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten, enligt kommunallagen, inte delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till kommunstyrelsen. Detta ska ske om ärendet är av principiell 

betydelse eller om andra skäl motiverar att ärendet ska förbehållas kommunstyrelsen, men kan göras även i andra fall. 

I ärenden där annan beslutar på kommunstyrelsens vägnar gäller bestämmelserna i kommunallagen 6 kap. 28–32 §§ angående jäv i styrelse 

och nämnder. 
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Delegationsbeslut eller verkställighet 

I Finspångs kommuns verksamhet görs dagligen en mängd olika ställningstaganden. I kommunalrättslig mening kan dessa ställningstaganden 

delas upp i verkställighet och delegationsbeslut. Gränsen mellan verkställighet och delegationsbeslut kan inte dras med någon exakthet men 

kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom 

laglighetsprövning och om besluten måste anmälas till kommunstyrelsen. 

Beslut som fattas inom ramen för ren verkställighet är inte delegering i kommunallagens mening och kan till exempel grundas på instruktioner 

eller befattningsbeskrivningar. Några exempel på rent verkställande åtgärder är avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av 

förskoleplats enligt en klar turordningsprincip där det inte finns utrymme för självständiga bedömningar. Även flertalet beslut som rör interna 

förhållanden utgör ren verkställighet, till exempel fastighetsförvaltning, attest, lönesättning, och övrig personaladministration. Rätten för de 

anställda att vidta sådana åtgärder grundas inte på delegering utan följer den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som gör att 

verksamheten fungerar. En stor del av kommunens verksamhet betraktas alltså som ren verkställighet där de förtroendevalda styr och följer upp 

den löpande verksamheten genom målstyrning i den strategiska planen. 

 
Riktlinjer och principer för delegationsbeslut i Finspångs kommun 

Utöver det som framkommer i kommunallagen och annan författning anges kommunstyrelsens ansvar och behörighet i kommunstyrelsens 

reglemente och kommunfullmäktiges delegation till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har med stöd av kommunallagen 6 kap. 37 och 41 

§§ samt 7 kap. 5 § beslutat att delegera rätten att besluta till angiven delegat i angivna ärenden och ärendegrupper. Delegerad beslutanderätt 

ska inte utövas i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Förutom reglemente och delegationsordning ska delegaten alltid beakta aktuell lagstiftning och gällande styrdokument, som till exempel 

riktlinjer, program och policys. 

Med delegationen följer också rätten att teckna avtal eller andra handlingar till följd av ett beslut. 

 
Kommundirektörens vidaredelegation 

Kommundirektören har rätt att fatta beslut om vidaredelegation i enlighet med kommunallagen 7 kap.6 §. 
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Ersättare vid förfall 

Vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro inträder i första hand 1:a vice ordföranden och i andra hand 2:a vice ordföranden. Om inte 

annat anges övergår beslutanderätten vid frånvaro för anställd till tillförordnad vikarie eller närmast högre chef. Kommundirektören ersätts 

vid frånvaro av biträdande eller tillförordnad kommundirektör.  

Anmälan 

Delegationsbeslut ska fortlöpande registreras och protokollföras i samma utsträckning som andra ärenden. Delegationsbesluten skrivs i mall för 

delegationsbeslut och ska innehålla uppgifter om: 

 ärendemening 

 beslutsinnehåll 

 diarienummer 

 hänvisning till aktuell punkt i delegationsordning 

 vem som fattat beslutet 

 när beslutet fattades 

 vem som beslutet är riktat till 

 

Samtliga delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen, även beslut som fattats med stöd av kommundirektörens vidaredelegation. 

Respektive delegat ansvarar för att delegationsbeslutet anmäls till kommunstyrelsen, genom att efter beslut registrera och godkänna beslutet 

i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Kansliet ser därefter till att beslutet anmäls till kommunstyrelsen på nästkommande 

möte. 

 

Syftet med anmälningsskyldigheten är dels att hålla kommunstyrelsen informerad och dels att klargöra under vilken tidsperiod beslutet är möjligt 

att överklaga. Beslut fattade med stöd av delegation vinner laga kraft tre veckor efter att anslag skett avseende justering av protokoll från det 

sammanträde vid vilket beslutet anmäldes till nämnden. Om det är angeläget att förkorta tiden till dess ett delegerat beslut vinner laga kraft ska 

beslutet anslås på kommunens digitala anslagstavla. 

 

Mallen för delegationsbeslut används i tillämpliga fall. Vid exempelvis tecknande av avtal delges istället själva avtalet. Ett annat undantag från 

ovanstående rutin gäller redovisning av beslut fattade med stöd av delegation till kommunstyrelsens utskott; arbetsgivardelegationen, fond- och 

stiftelseutskottet och stipendiekommittén. Dessa beslut redovisas i protokoll från utskottets möte och anslås i särskild ordning samt delges 

kommunstyrelsen. 
 

När beslut får verkställas (Kommunallagen 13 kap. 14 §) 

 

Ett beslut som kan överklagas enligt detta kapitel får verkställas innan det fått laga kraft om inte särskilda skäl talar mot det. Vid bedömningen 

ska särskild hänsyn tas till om verkställigheten av beslutet kommer att kunna rättas. 106



 

 

Rättelse av verkställda beslut (Kommunallagen 13 kap. 15 §) 

 

Om ett beslut har upphävts genom ett avgörande som fått laga kraft och om beslutet redan har verkställts, ska det organ som har fattat beslutet 

se till att verkställigheten av det rättas i den utsträckning som det är möjligt. Ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. 
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Allmänna ärenden 
 

1 Beslutspunkt Delegat 

1.1 

Besluta i brådskande ärenden då 

kommunstyrelsens eller 

arbetsgivardelegationens sammanträde 

inte kan inväntas. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

1.2 

Göra framställan till övriga styrelser och 

nämnder, regionala myndigheter samt 

organisationer. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

1.3 

Att i brådskande förekommande fall 

avge yttrande och remissvar till styrelser, 

regionala och statliga myndigheter samt 

organisationer inom respektive råds 

ansvarsområde. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Utbildningsråd 

Socialråd 

Miljö- och 

samhällsbyggnadsråd 

1.4 

Beslut om att avstå från att avge yttrande 

och remissvar till styrelser, regionala 

och statliga myndigheter samt 

organisationer inom respektive råds 

ansvarsområde 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Utbildningsråd 

Socialråd 

Miljö- och 

samhällsbyggnadsråd 

1.5 

Begära yttrande från övriga styrelser och 

nämnder, regionala myndigheter samt 

organisationer.  

Kommundirektör 

 

1.6 
Besluta om förvaltningsorganisation. Kommundirektör 
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1 Beslutspunkt Delegat 

1.7 
Besluta om respektive sektors 

organisation. 
Kommundirektör 

1.8 
Fastställa interna spelregler och riktlinjer 

för förvaltningsorganisationen. 
Kommundirektör 

1.9 
Teckna avtal inom verksamhetens mål 

och budget.  
Kommundirektör 

1.10 

Besluta om redaktionella ändringar i 

styrdokument som följd av 

organisationsförändring etc.  

Kommundirektör 

1.11 

Besluta om fullmakt för ombud att föra 

kommunens talan inför domstol och 

andra myndigheter samt vid förrättningar 

av skilda slag. 

Kommundirektör 

1.12 Avge yttrande om kameraövervakning. Kommundirektör 

1.13 
Avge yttrande om antagande av 

hemvärnsmän. 
Kommundirektör 

1.14 

Besluta om tillstånd att använda 

kommunvapnet eller kommunens 

grafiska profil. 

Kommundirektör 

1.15 

Besluta om att inte utlämna handling, 

uppställa villkor för dess utlämnande 

eller avge yttrande över överklagande av 

sådant beslut. 

Kommundirektör 

1.16 
Besluta om flaggning vid andra tillfällen 

än allmänna flaggdagar 
Kommundirektör 
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1 Beslutspunkt Delegat 

 

I brådskande fall avge yttrande och 

remissvar till styrelser, regionala och 

statliga myndigheter samt organisationer. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 
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Personalfrågor 
 
 

2 Beslutspunkt Delegat 

2.1 

Träffa överenskommelse med fackliga 

organisationer om avvikelse från 

dispositiva paragrafer i arbetsrättslig 

lagstiftning. 

Kommundirektör 

2.2 

Träffa överenskommelser med bindande 

verkan för kommunen genom 

kollektivavtal. 

Kommundirektör 

2.3 

Förhandla och besluta om anställning samt 

löne- och anställningsvillkor för 

kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

2.4 
Besluta om anställning över sex månader 

inom ekonomisk ram. 
Kommundirektör 

2.5 

Besluta om uppsägning på grund av 

arbetsbrist, personliga skäl eller 

avskedande. 

Kommundirektör 

2.6 
Träffa överenskommelse om 
avgångsvederlag. 

Kommundirektör 

2.7 Besluta att tillåta eller inte tillåta bisyssla. Kommundirektör 

2.8 
Besluta om ansvarsfördelning enligt 
arbetsmiljölagen. 

Kommundirektör 
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2 Beslutspunkt Delegat 

2.9 
Rätt att utfärda interna föreskrifter om 
kommunens säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddschef 

2.10 
Rätt att träffa överenskommelse med                            
kommunala bolag om säkerhetsskydd 

Säkerhetsskyddschef  

2.11 

Utföra säkerhetsprövning av personal                           
samt ansöka om registerkontroll (exkl 
ersättaren till säkerhetsskyddschefen) 

Säkerhetsskyddschef  
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Ekonomi 
 

 

3 Beslutspunkt Delegat 

3.1 

I varje enskilt ärende anvisa medel ur 

kommunens eget kapital upp till ett 

belopp av 100 000 300 000 kronor. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

3.2 

I varje enskilt ärende anvisa medel ur 
kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
behov upp till ett belopp av 100 000 
300 000 kronor. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

3.3 
Besluta om fördelning av 
omställningskostnader. 

Kommundirektör 

3.4 

Besluta om accepterande/mottagande av 

sponsring till kommunal verksamhet 

enligt policy till ett belopp om högst två 

basbelopp per år. 

Kommundirektör 

3.5 

Besluta om justeringar av budgetramar 

mellan sektorer till följd av 

hyresjusteringar, löneöversyn eller andra 

justeringar av administrativ karaktär. 

Kommundirektör 

3.6 

Besluta om justeringar av budgetramar 

till följd av ökade kapitalkostnader i 

enlighet med driftbudget och 

investeringsplan 

Kommundirektör 
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3 Beslutspunkt Delegat 

3.7 
Besluta om justeringar av budgetramar 
inom en sektor av administrativ/teknisk 
karaktär. 

Kommundirektör 

3.8 
Besluta om placering av medel enligt 
policy. 

Kommundirektör 

3.9 
Besluta om upplåning inom fastställd 
ram. 

Kommundirektör 

3.10 
Besluta om omläggning av upptagna lån 
och ianspråktagande av 
checkräkningskrediter. 

Kommundirektör 

3.11 

Besluta om kommunalt förlustansvar, 

innebärande att godkänna lägsta 

köpesumma vid exekutiv auktion av 

fastighet och ny låntagare vid överlåtelse 

– överflyttning av förlustansvar. 

Kommundirektör 

3.12 Reglering av avgälder. Kommundirektör 

3.13 Besluta om avskrivning av fordringar. Kommundirektör 

3.14 
Befullmäktiga ombud att föra 
kommunens talan vid indrivning av 
utestående fordringar. 

Kommundirektör 

3.15 
Besluta om försäljning av utrangerade 
inventarier. 

Kommundirektör 

3.16 
Besluta om leasingavtal enligt fastställd 
finanspolicy/ finansinstruktion. 

Kommundirektör 
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3 Beslutspunkt Delegat 

3.17 

Besluta om investeringar för sektorerna 

inom särskilt anvisade medel i 

investeringsbudgeten. 

Kommundirektör 

 

3.18 

Besluta om reinvesteringar i fastigheter 

inom särskilt anvisade medel i 

investeringsbudgeten. 

Kommundirektör 

3.19 
Besluta om IT-investeringar inom särskilt 
anvisade medel i investeringsbudgeten. 

Kommundirektör 

3.20 
Fastställa internbudget och 
verksamhetsplan för respektive sektor 

Kommundirektör 

3.21 
Fatta beslut om att ansöka om statsbidrag 
eller annan extern medfinansiering till 
verksamhet och projekt.  

Kommundirektör 

3.22 
Utse budgetansvariga för 
investeringsprojekt 

Kommundirektör 

3.23 
Godkänna slutredovisningar av 
investeringsprojekt under 10 basbelopp 

Kommundirektör 

3.24 
Utse fullmaktshavare med rätt att 

godkänna utbetalningar. 
Kommundirektör 

3.25 
Befullmäktiga ombud att genomföra 
upphandlingar. 

Kommundirektör 

3.26 
Befullmäktiga ombud att föra 
kommunens talan vid överprövning av 
upphandlingar. 

Kommundirektör 
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3 Beslutspunkt Delegat 

3.27 
Fatta tilldelningsbeslut och andra beslut 
inom ramen för ett upphandlingsärende, 
inklusive avbrytande av upphandling. 

Kommundirektör 

3.28 Fastställa attestordning för förvaltningen. Kommundirektör 

3.29 
Besluta om löpande förändringar av 
attestordning inom sektor 

Kommundirektör 
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Vård, omsorg och socialtjänst 
 

4 
Beslutspunkt 

Delegat 

4.1 

Beslut om anmälan till Inspektionen för 

Vård och Omsorg vid vårdskada eller 

risk för vårdskada i samband med vård, 

behandling eller undersökning. 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. 

4.2 
Avge yttranden angående 
värdeautomatspel. 

Kommundirektör 

4.3 
Avge yttrande angående tillfälligt 
serveringstillstånd. 

Kommundirektör 

4.4 

Beslut om anmälan till Inspektionen för 

Vård och Omsorg av händelse 

rapporterad enligt Lex Sarah. 

Kommundirektör 

4.5 

Beslut enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag om bidrag 

upp till 8 prisbasbelopp för anpassning 

av bostad. 

Kommundirektör 

4.6 

Anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg att en person som har 

legitimation för ett yrke inom hälso- och 

sjukvården och som är verksam eller har 

varit verksam hos vårdgivaren, kan 

utgöra en fara för patientsäkerheten. 

Kommundirektör 

4.7 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Kommundirektör 
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4 
Beslutspunkt 

Delegat 

 
Beslut om godkännande av deltagande i 

valfrihetssystem.    
Kommundirektör 

 
Teckna kontrakt med leverantör av tjänst 

inom valfrihetssystemet.  
Kommundirektör 

 

Efter anmälan från leverantör godkänna 

förändrad kapacitet inom LOV. 

  

Kommundirektör 
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Utbildning – allmänt 
 

5  Beslutspunkt  Delegat 

5.1 

Avge yttrande angående mottagande av 

elev till utbildning i annan kommun eller 

samverkansområde. 

Kommundirektör 

5.2 Fastställande av läsårstider. Kommundirektör 

5.3 

Beslut om avstängning av elev i 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, 

kommunal vuxenutbildning eller särskild 

utbildning för vuxna. 

Kommundirektör 

5.4 

Beslut om anmälan till Inspektionen för 

Vård och Omsorg vid vårdskada eller 

risk för vårdskada i samband med vård, 

behandling eller undersökning. 

Medicinskt 

ledningsansvarig 

skolsköterska 

5.5 
Beslut om bidragsbelopp till skolor med 

annan huvudman 
Kommundirektör 
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Förskola, förskoleklass och grundskola 
 

6 Beslutspunkt Delegat 

6.1 Beslut om att bevilja skolskjuts Kommundirektör 

6.2 
Beslut om avsteg från fastställda regler 

för skolskjuts. 
Kommundirektör 

6.3 Besluta om att avslå skolskjuts. Kommundirektör 

6.4 

Besluta om godkännande av enskild som 

huvudman för enskild barnomsorg, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Kommundirektör 

6.5 Besluta om senareläggning av skolplikt Kommundirektör 

6.6 
Besluta om upphörande av skolplikt i 

förtid. 
Kommundirektör 

6.7 

Besluta om förlängning av skolplikt för 

elev som inte gått ut högsta årskursen när 

skolplikten annars skulle ha upphört. 

 

Kommundirektör 

6.8 

Besluta om föreläggande till 

vårdnadshavare att fullgöra skyldigheter 

gällande elevs skolgång. 

Kommundirektör 

6.9 
Besluta om åtgärder för elever i extern 

skolgång 
 Kommundirektör 

6.10 
Besluta om mottagande av elev i 

grundsärskola. 
Kommundirektör 
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6 Beslutspunkt Delegat 

6.11 
Besluta om tilläggsbelopp gällande 

elever folkbokförda i Finspång 
Kommundirektör 

 
Beslut om undervisningstid utöver 

garanterad undervisningstid. 
Kommundirektör 

121



21 

 

 

Gymnasieskola 
 

7 Beslutspunkt  Delegat 

7.1 

I enlighet med riktlinje besluta om 

tilldelning ur avsatt projektmiljon för 

gymnasieskolor med belopp upp till  

50 000 kronor. 

Utbildningsråd 

7.2 
Behörighetsprövning samt beslut om 

mottagande till gymnasieskola. 
Kommundirektör 

7.3 

Preliminärt beslut samt slutligt beslut om 

antagning av elev till 

gymnasieutbildning. 

Kommundirektör 

7.4 
Beslut om antal platser som ska avsättas 

för fri kvot. 
Kommundirektör 

7.5 

Beslut om mottagande av elev på 

yrkesintroduktion eller individuellt 

alternativ som uppfyller 

behörighetskraven för ett yrkesprogram, 

synnerliga skäl. 

Kommundirektör 

7.6 

Besluta om mottagande av elev från 

annan kommun till introduktionsprogram 

som inte utformats för en grupp elever. 

Kommundirektör 

7.7 
Besluta om justering av organisation vid 

slutlig antagning. 
Kommundirektör 

7.8 Besluta om elevs byte av studieväg. Kommundirektör 
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7 Beslutspunkt  Delegat 

7.9 Beslut om antagning vid senare tillfälle. Kommundirektör 

7.10 

Beslut om inackorderingsbidrag till 

elever folkbokförda i Finspångs 

kommun. 

Kommundirektör 

7.11 

Beslut om antalet undervisningstimmar 

för varje kurs och för gymnasiearbetet 

samt om hur fördelning av 

undervisningstiden över läsåren ska göras 

samt redovisning hur eleven fått sin 

garanterade undervisningstid.  

Kommundirektör 

7.12 Beslut om arbetsplatsförlagt lärande. Kommundirektör 

7.13 
Beslut om ersättning för förlängd 

undervisning för elev. 
Kommundirektör 

7.14 
Beslut om etablering eller nedläggning 

av gymnasieprogram. 
Kommundirektör 

7.15 
Beslut om elevresor gällande elever 

folkbokförda i Finspångs kommun. 
Kommundirektör 

7.16 
Beslut om tilläggsbelopp gällande elever 

folkbokförda i Finspång. 
Kommundirektör 

7.17 

Besluta om bidragsersättning/kontant 

resebidrag för elev vid gymnasieskola 

med annan huvudman. 

Kommundirektör 
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Gymnasiesärskola 
 

8 Beslutspunkt  Delegat 

8.1 

Beslut om sökande tillhör målgruppen, 

samt beslut om mottagande och 

antagande till gymnasiesärskolan. 

Kommundirektör 

8.2 
Avgörande om eleven ska gå på 
nationellt eller individuellt program. 

Kommundirektör 

8.3 
Beslut om att elev inte längre skall 
tillhöra särskolan. 

Kommundirektör 

8.4 
Tecknande om samverkansavtal inom 
särskoleområdet. 

Kommundirektör 
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Vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna 
 

9 Beslutspunkt Delegat 

9.1 
Beslut om mottagande och antagande till 

vuxenutbildning. 
Kommundirektör 

9.2 
Beslut gällande elevers kostnader för 

läromedel. 
Kommundirektör 
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Kultur- och fritidsverksamhet 
 

10 Beslutspunkt Delegat 

10.1 
Tillfälligt ändra taxor i biblioteks- och 
musikskoleverksamheten. 

Kommundirektör 

10.2 Anta elev till musikskolan.  Kommundirektör 

10.3 Stänga av elev från musikskolan. Kommundirektör 

10.4 
Beslut om och hantering av 
lotteritillstånd, samt rätt att yttra sig vid 
överklaganden. 

Kommundirektör 

10.5 
Bevilja olika typer av bidrag till ideella 
föreningar inom fritidsområdet enligt 
fastställda riktlinjer. 

Kommundirektör 

10.6 
Bevilja bidrag till kulturföreningar enligt 

fastställda riktlinjer. 
Kommundirektör 

10.7 

Bevilja bidrag till pensionärs- och 

handikappföreningar enligt fastställda 

riktlinjer. 

Kommundirektör 

10.8 
Beslut om tilldelning av ungdomscheck 
enligt fastställda riktlinjer. 

Kommundirektör 
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Planerings-, fastighets- och markfrågor 
 

11 Beslutspunkt Delegat 

11.1 
Utseende av ombud till väg- och 

fiskevårdsföreningar etc. 
Kommundirektör 

11.2 

Besluta om upplåtelse med nyttjanderätt 

och arrende för en tid av tre år av 

kommunens mark samt förlängning för 

en tid av högst tre år. 

Kommundirektör 

11.3 
Medge rätt till servitut eller ledningsrätt 

på kommunens mark. 
Kommundirektör 

11.4 

Träffa avtal om servitut som ger 

kommunen rätt att anlägga vatten- och 

avloppsledningar, pumpstationer, gator, 

vägar och dyl. 

Kommundirektör 

11.5 
Godkännande av fastighetsförrättning 

avseende kommunens mark. 
Kommundirektör 

11.6 

Arrendera och upplåta mark och 

byggnader eller träffa överenskommelse 

om fastighetsreglering till ett värde av 

max 5 gånger prisbasbeloppet. 

Kommundirektör 

11.7 

Avge yttrande över ansökan om 

nätkoncession för linje avseende 

förlängning av giltighetstid, varvid 

yttrande skall inhämtas från berörda 

verksamheter. 

Kommundirektör 
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11 Beslutspunkt Delegat 

11.8 
Besluta om årliga skogsåtgärder enligt 

skogsvårdsplan. 
Kommundirektör 

11.9 
Godkänna skyddsjakt inom kommunens 

mark. 
Kommundirektör 

11.10 

Besluta om och meddela lokala 

trafikföreskrifter enligt 

trafikförordningen. 

Kommundirektör 

11.11 Besluta om flyttning av fordon Kommundirektör 

11.12 
Yttrande enligt ordningslagen rörande 

tillstånd att nyttja offentlig platsmark 
Kommundirektör 

11.13 
Beslut om dispens från bestämmelser om 

fordons vikt, bredd och längd  
Kommundirektör 

11.14 
Beslut om grävtillstånd på kommunens 

mark 
Kommundirektör 

11.15 
Utse ombud till Nationella 

viltskaderådet. 
Kommundirektör 

11.16 

Framställningar till och yttrande över 

remiss från Bygg- och miljönämnden 

eller lantmäterimyndighet, angående 

fastighetsbildning, bygglov och liknande. 

Kommundirektör 

11.17 Beslut om positivt planbesked. Kommundirektör 
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11 Beslutspunkt Delegat 

11.18 

Besluta att påkalla fastighetsreglering 

som behövs för att mark och vatten ska 

kunna användas på ett ändamålsenligt 

sätt? 

Kommundirektör 

11.19 
Besluta att ansöka om 

fastighetsbestämning 
Kommundirektör 

11.20 
Godkännande av förrättning, 

förrättningsbeslut eller gränsmarkering 
Kommundirektör 

11.21 
Beslut om att initiera 

lantmäteriförrättning 
Kommundirektör 

11.22 
Rätt att initiera förrättning enligt 

anläggningslag 
Kommundirektör 

11.23 
Godkännande av beslut eller åtgärd 

enligt anläggningslag 
Kommundirektör 

11.24 
Godkännande av beslut eller åtgärd 

enligt ledningsrättslag  
Kommundirektör 

11.25 

Beslut och meddelande om 

markupplåtelse vederlagsfritt, av allmän 

platsmark t.ex. (gator, torg och parker). 

Kommundirektör 
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Kommunstyrelsens delegation till utskott 
 

12 Beslutspunkt Delegat 

12.1 

Svara för kommunens tolkning och 

tillämpning av kollektivavtal och avtal 

som reglerar frågor rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare inklusive 

pensionsfrågor 

Arbetsgivardelegationen 

12.2 

Tolkning av det personalpolitiska 

ramprogrammet och fastställda policys 

för verksamhetsområdena (chefspolicy, 

lönepolicy, jämställdhetsplan etc.) som 

ingår i detta 

Arbetsgivardelegationen 

12.3 
Svara för tolkning och tillämpning av 
reglemente för arvoden m.m. för 
Finspångs kommuns förtroendevalda 

Arbetsgivardelegationen 

12.4 

Svara för tolkning och tillämpning av 

pensionsbestämmelser som inte åligger 

annan 

Arbetsgivardelegationen 

12.5 
Besluta om tilldelning av stipendier i 
sociala- och utbildningsändamål. 

Fond- och 
stiftelseutskottet 

12.6 
Besluta om tilldelning av kultur-, miljö- 
och ungdomsstipendium. 

Stipendiekommittén 
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Anette Asklöf 

2019-09-16  1 (2)  

Dnr KS.2019.0936  

  

 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Uppdrag till kommunstyrelsens uppföljningsgrupper - 
internkontroll 

 

Sammanfattning 
Inför varje nytt verksamhetsår ska kommunstyrelsen upprätta en internkontrollplan 
för den verksamhet som styrelsen ansvarar för. Som grund för internkontrollplanen 
ligger en riskanalys. Denna innehåller en kartläggning av de risker som finns i 
verksamheten samt en bedömning av vilka risker som är mest prioriterat att 
kontrollera. Som grund för den bedömningen används en risk- och 
väsentlighetsanalys. Utifrån riskanalysen tas kontrollmoment och plan för 
kontrollmomentens genomförande fram. Detta sammantaget utgör den nya 
internkontrollplanen.  
 
Uppdraget består i att göra en riskanalys i verksamheten utifrån verksamhetens 
uppdrag, rutiner och processer. Riskanalysen ska även innehålla en risk och 
väsentlighetsanalys. 
 
Vägledning (se även presentationen från KS den 26 augusti) 
Att göra en riskanalys är ett reflekterande och utredande arbete för att inringa, 
bedöma och hantera risker. Det bygger på fakta och den kunskap vi har och 
möjligheten att använda den. En aktiv omvärldsanalys, kompletterande 
faktainsamling och annan spaning bidrar med bredare kunskap. 
Vad är en risk?  

• Risker som drivs av yttre omständigheter t ex ändrad lagstiftning 

• Risker inom verksamhetens organisation, ledning och kompetens 

• Risker i verksamhetens processer, rutiner och system 

• Risker i att inte följa lagar, regler och riktlinjer 
 
Arbetet bedrivs med stöd från respektive sektor och ska vara klart 31 januari 2020. 
Respektive sektor har i uppdrag att föreslå lämpliga kontrollmoment. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens uppföljningsgrupper får i uppdrag att göra en riskanalys 
i verksamheten utifrån verksamhetens uppdrag, rutiner och processer. 
Riskanalysen ska även innehålla en risk och väsentlighetsanalys. 
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2019-06-13  1 (2)  

Dnr KS.2019.0641  

  

 

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

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 
 

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Riktlinjer för biståndshandläggning avseende inköp 

 

Sammanfattning 
Coop kontaktade hemtjänsten för några år sedan och erbjöd hemtjänsten att prova 
shop-online. Östermalms hemtjänst var först ut. Projektet var lyckosamt. 
Hemtjänsten har beställt varor och hämtat färdigpackade påsar till kund. Tjänsten 
har varit gratis för kund och kommun. Coop Finspång har hört av sig och meddelat 
att de inte kommer att ha tid och råd att upprätthålla tjänsten som vi idag har. Detta 
innebär att sektor vård och omsorg behöver en skyndsam lösning i frågan då vi i 
annat fall måste börja åka och handla i butik igen. 

Sektor vård och omsorg ser att äldreomsorgen har och kommer att ha stora 
rekryteringsutmaningar och att det är än viktigare att omvårdnadspersonal används 
till omvårdnadsinsatser. 

Inköp hanteras idag genom: 

 Kunden följer med och handlar 

 Personal handlar åt kund 

 Personal beställer via shop-online och kundens påsar hämtas på Coop 
Vård och omsorg har tittat på olika alternativ för att tillgodose behovet av inköp. 

Ett alternativ som flera kommuner har genomfört är att upphandla tjänsten inköp. 
Det innebär att man upphandlar beställning av varor, plocka varor, köra hem varor 
och plocka upp varor. Vid en upphandling vet kommunen inte vem som blir 
leverantör av tjänsten. För Finspångs kommun innebär en upphandling en ny 
kostnad som vård och omsorg inte i dagsläget har haft. 

Sektor vård och omsorg funderar på om man kan hantera insatsen på annat sätt: 

 Skaffa varor och tjänster i stället för inköp? 

 Kan insatsen ske digitalt genom att insatsen tillgodoses genom att vi hjälper 
till att digitalt beställa varor och tjänster och att plocka upp varor hos kund? 

 Kan kunden använda shop-online och betala handlaren för dess tjänster så 
som sker med övriga medborgare? 

 
Idag finns en del av denna tjänst på den privata marknaden. 

Arbetsgruppen har varit i kontakt med SKLs -jurist Helena Meier. Juristen är positiv 
till att hantera inköp genom shop-online istället för att kommunen åtar sig en 
upphandling av inköp.  

Insatsen tillgodoses då i tätort genom shop-online och via hemsändning i 
landsbygd. Brukaren får då betala en avgift från leverantören. 
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Maria Forneman 

2019-06-13  2 (2)  

Dnr KS.2019.0641  

  

 

 

SKL var tydliga med att kommunen inte kan åta sig att betala denna avgift men att 
någon form av kompensation via tid för insatsen bör ges. Sektor vård och omsorg 
föreslår att insatstiden minskas från 30 minuter till 25 minuter per person som 
kompensation. 

Om insatsen inköp ska hanteras på ett annat sätt framöver så behöver Finspångs 
kommun; 

• Besluta om att man vill välja digitala lösningar 

• Besluta om förändrad insats till ”att skaffa varor och tjänster” 

• Skriva förändrade riktlinjer för insatsen inköp  

• Hemtjänsten behöver samverka kontinuerligt och arbeta med hur kan vi få 
till den bästa distribution (Kund-handlare-hemtjänst) 

• Information till våra hemtjänstkunder 

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att ställa sig bakom förslag på nya skrivelse avseende Riktlinjer för 

biståndshandläggning kap. 5.3 och 5.3.1 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 42 (42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 281   Dnr: KS.2019.0641 

 

Riktlinjer för biståndshandläggning avseende inköp 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen informeras muntligt om riktlinjer för biståndshandläggning 
avseende inköp. Inför nästa sammanträde kommer det att skickas ut skriftlig 
information och beslut i ärendet tas nästnästa sammanträde. 

Bakgrund till förslag om förändrad insats avseende inköp 

Sektor vård och omsorg har stora volymökningar och det finns en brist på 
personalresurser. Frågan om vad skälig levnadsnivå och vad det är diskuteras flitigt i 
sektorn. Vad är skäligt? Kan man tänka digitalisering? 
Inköp hanteras idag genom: 

 Kunden följer med och handlar 

 Personal handlar åt kund 

 Personal beställer via shop-online och kundens påsar hämtas på Coop 
Under våren sade Coop upp sin service och den planeras upphöra den siste augusti. 
Vi kommer inte ha personalresurser att göra som vi tidigare gjort dvs åka och 
handla åt kund. 
 
Sektor vård och omsorg funderar på om man kan hantera insatsen på annat sätt: 

 Skaffa varor och tjänster i stället för inköp? 

 Kan insatsen ske digitalt genom att insatsen tillgodoses genom att vi hjälper 
till att digitalt beställer varor och tjänster och att plocka upp varor hos 
kund? 

 Kan kunden använda shop-online och  betala handlaren för dess tjänster så 
som sker med övriga medborgare? 

 
 
Sveriges kommuner och landstings jurist Helena Meier säger att detta är möjligt 
men att kunden måste kompenseras genom att insatstiderna för inköp minskas  
 
Finns det andra alternativ? 
Upphandling av insatsen inköp men betalar då för en tjänst som enligt SKL inte 
kommunen behöver och innebär en total kostnadsökning för kommunen 
 
Om detta är aktuellt behöver sektorn arbeta vidare med : 
 

 Byta insatsen inköp till insatsen att skaffa varor och tjänster? 

 Skriva förändrade riktlinjer för insatsen inköp  

 Tidskompensation för den nya shop-online avgiften som kunden kommer 
betala  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 43 (42) 

Sammanträdesdatum:  

2019-06-17  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 Hur kan vi få till en bra distribution från handlare till kund så att vi kan 
plocka upp köpta varor? 

 Bjuda in alla handlare för dialog 

 Hur och när går vi ut med information till brukare? 
 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att ta informationen till protokollet och att ärendet tas upp som 
information vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde  
 

- - - - - 
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Justering av riktlinjer -

inköp 

Hemtjänst 

Datum 

Ärendenummer 

Versionsnummer 
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U N D E R R U B R I K  

Justering av riktlinjer -inköp 

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 

Coop kontaktade hemtjänsten för några år sedan och erbjöd hemtjänsten att 

prova shop-online. Östermalms hemtjänst var först ut. Projektet var 

lyckosamt. Hemtjänsten har beställt varor och hämtat färdigpackade påsar 

till kund. Tjänsten har varit gratis för kund och kommun. Coop Finspång 

har hört av sig och meddelat att de inte kommer att ha tid och råd att 

upprätthålla tjänsten som vi idag har. Detta innebär att sektor vård och 

omsorg behöver en skyndsam lösning i frågan då vi i annat fall måste börja 

åka och handla i butik igen. 

Sektor vård och omsorg ser att äldreomsorgen har och kommer att ha stora 

rekryteringsutmaningar och att det är än viktigare att omvårdnadspersonal 

används till omvårdnadsinsatser. 

Inköp hanteras idag genom: 

 Kunden följer med och handlar 

 Personal handlar åt kund 

 Personal beställer via shop-online och kundens påsar hämtas på 

Coop 

Vård och omsorg har tittat på olika alternativ för att tillgodose behovet av 

inköp. 

Ett alternativ som flera kommuner har genomfört är att upphandla tjänsten 

inköp. Det innebär att man upphandlar beställning av varor, plocka varor, 

köra hem varor och plocka upp varor. Vid en upphandling vet kommunen 

inte vem som blir leverantör av tjänsten. För Finspångs kommun innebär en 

upphandling en ny kostnad som vård och omsorg inte i dagsläget har haft. 

Sektor vård och omsorg funderar på om man kan hantera insatsen på annat 

sätt: 

 Skaffa varor och tjänster i stället för inköp? 

 Kan insatsen ske digitalt genom att insatsen tillgodoses genom att vi 

hjälper till att digitalt beställa varor och tjänster och att plocka upp 

varor hos kund? 

 Kan kunden använda shop-online och betala handlaren för dess 

tjänster så som sker med övriga medborgare? 

 

Idag finns en del av denna tjänst på den privata marknaden. 

Arbetsgruppen har varit i kontakt med SKLs -jurist Helena Meier. Juristen 

är positiv till att hantera inköp genom shop-online istället för att kommunen 

åtar sig en upphandling av inköp.  

Insatsen tillgodoses då i tätort genom shop-online och via hemsändning i 

landsbygd. Brukaren får då betala en avgift från leverantören. 
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SKL var tydliga med att kommunen inte kan åta sig att betala denna avgift 

men att någon form av kompensation via tid för insatsen bör ges. Sektor 

vård och omsorg föreslår att insatstiden minskas från 30 minuter till 25 

minuter per person som kompensation. 

Om insatsen inköp ska hanteras på ett annat sätt framöver så behöver 

Finspångs kommun; 

• Besluta om att man vill välja digitala lösningar 

• Besluta om förändrad insats till ”att skaffa varor och tjänster” 

• Skriva förändrade riktlinjer för insatsen inköp  

• Hemtjänsten behöver samverka kontinuerligt och arbeta med hur 

kan vi få till den bästa distribution (Kund-handlare-hemtjänst) 

• Information till våra hemtjänstkunder 
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Bakgrund  

Coop kontaktade hemtjänsten för några år sedan och erbjöd hemtjänsten att prova shop-

online. Östermalms hemtjänst var först ut. Projektet var lyckosamt vilket innebar att alla 

enheter inom tätorten kunde nyttja tjänsten. Hemtjänsten har beställt varor och hämtat 

färdigpackade påsar till kund. Tjänsten har varit gratis för kund och kommun. Coop Finspång 

har hört av sig och meddelat att de inte kommer att ha tid och råd att upprätthålla tjänsten som 

vi idag har. De önskar att tjänsten upphandlas. Coop sade upp sin service till hemtjänsten 

under våren 2019 (Skriftlig mail uppsagt från och med 31 augusti 2019 men muntlig 

överenskommelse om att fortsätta under denna utredningstid). Coop vill få svar snarast i 

frågan om de kan få betalt via kund eller upphandling. Detta innebär att sektor vård och 

omsorg behöver en skyndsam lösning i frågan då vi i annat fall måste börja åka och handla i 

butik igen. 

Sektor vård och omsorg har funderat på skälig levnadsnivå, hur personalresurserna ska räcka 

och kan se att hanteringen av inköp skulle kunna moderniseras. Idag finns andra tjänster som 

är digitala vilket gör att inköp inom äldreomsorgen skulle kunna tillgodoses genom att 

hemtjänsten bistår att beställa varor på nätet samt att plocka upp varor för brukare som inte 

klarar det själva. Skälig levnadsnivå innebär att man ska få hem varor man behöver för sitt 

leverne. 

Det är viktigt att fundera på begreppet skälig levnadsnivå, nya tjänster och nya tekniker 

skapar nya möjligheter. Innebörden av skälig levnadsnivå ändras över tid. Exempelvis så 

ansågs det tidigare skäligt att dela ut en mikrovågsugn till brukare med matdistribution, idag 

anses det inte skäligt. Sektor vård och omsorg kan konstatera att det finns stora 

rekryteringsutmaningar framöver. Idag används omvårdnadspersonal för att tillgodose 

inköpsbehovet hos hemtjänsttagarna. Sektor vård och omsorg ser att äldreomsorgen har och 

kommer att ha stora rekryteringsutmaningar och att det är än viktigare att 

omvårdnadspersonal används till omvårdnadsinsatser. 

 

Prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft (omvårdnadspersonal) 2025 i 

Östergötland
1
 

 

 

                                                 
1
 Östra Mellansverige 2025, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos SCB ISBN 978-91-639-2025-1 s.98 
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Inköp hanteras idag genom: 

 Kunden följer med och handlar 

 Personal handlar åt kund 

 Personal beställer via shop-online och kundens påsar hämtas på Coop 

 

Under flera år har Coop via shop online erbjudit hemtjänsten att plocka varorna till kunden 

som handlar via shop-online så att personalen hämtat färdiga inköpspåsar till kund. Flera 

kunder inom hemtjänsten använder shop-online hos Coop. I vissa områden på landsbygden 

tillgodoses insatsen genom att den lokala handlaren plockar varor och kör dem till kund inom 

varuhemsändningsbidragets ram. En viss andel av insatsen inköp utförs fortfarande genom att 

personal åker och handlar. Några kunder har fått insats beviljad som innebär att de följer med 

vid inköpet. Hemtjänstenheterna önskar en tydlighet i vad som gäller och vad som är skäligt 

för insatsen inköp.  

Insatsen – inköp möjliga alternativ: 

Vård och omsorg har tittat på olika alternativ för att tillgodose behovet av inköp. 

Ett alternativ som flera kommuner har genomfört är att upphandla tjänsten inköp. Det innebär 

att man upphandlar beställning av varor, plocka varor, köra hem varor och plocka upp varor. 

Vid en upphandling vet kommunen inte vem som blir leverantör av tjänsten. För Finspångs 

kommun innebär en upphandling en ny kostnad som vård och omsorg inte i dagsläget har 

haft. Om en upphandling av insatsen sker kan kostnaden för insatsen hos handlaren (ta emot 

beställning, plocka varor och hemkörning) ligga på mellan 1 200000-1 600000kr. Samtidigt 

som personalens kostnader för att beställa och plocka upp varor finns kvar. 

Sektor vård och omsorg funderar på om man kan hantera insatsen på annat sätt: 

 Skaffa varor och tjänster i stället för inköp? 

 Kan insatsen ske digitalt genom att insatsen tillgodoses genom att vi hjälper till att 

digitalt beställa varor och tjänster och att plocka upp varor hos kund? 

 Kan kunden använda shop-online och betala handlaren för dess tjänster så som sker 

med övriga medborgare? 

 

Idag finns en del av denna tjänst på den privata marknaden. De kunder som använder sig av 

dessa privata tjänster betalar till sin handlare för tjänsten. Arbetsgruppen har varit i kontakt 

med SKLs -jurist Helena Meier. Juristen är positiv till att hantera inköp genom shop-online 

istället för att kommunen åtar sig en upphandling av inköp. Sektor vård och omsorg föreslår 

därav en justering av riktlinjerna för biståndshandläggning avseende inköp och att det ersätts 

med insatsen att skaffa varor och tjänster. Insatsen tillgodoses då i tätort genom shop-online 

och via hemsändning i landsbygd. Brukaren får då betala en avgift från leverantören. SKL var 

tydliga med att kommunen inte kan åta sig att betala denna avgift men att någon form av 

kompensation via tid för insatsen bör ges. Sektor vård och omsorg föreslår att insatstiden 

minskas från 30 minuter till 25 minuter per person som kompensation. 

Sektor vård och omsorg ser att kommunen kan spara personalresurser och kostnader genom 

förslaget om att tillgodose behoven på detta nya sätt. I de fall där varuhemsändningsbidraget 

inte används så sker det genom digitala tjänster.  
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Fördelar med förändrad insats gällande inköp: 

Omvårdspersonal behöver inte åka till affären och plocka varor vilket innebär att deras tid 

istället kan användas till personlig omvårdnad. 

Hemtjänstenheterna är positivt inställda till en förändrad hantering av inköp. 

Brukares valfrihet och flexibilitet kommer att öka allt eftersom fler aktörer erbjuder nya 

lösningar för hemleverans. 

Beslutas en förändring avseende riktlinjer och hantering för insatsen behöver tjänsten inte 

upphandlas. 

 

Nackdelar med förändrad insats gällande inköp: 

En avgift från handlaren tillkommer för kund. För att kompensera kostnadsökningen har 

insatsens tid minskats med minst 5 minuter. De kunder som handlar hos handlare med 

varuhemsändningsbidrag kommer inte att få betala någon avgift så länge de använder dessa 

handlare. 

Kan ge färre inköp hos handlare som omfattas av varuhemsändningsbidrag. 

De handlare i tätorten som inte erbjuder shop online kan komma att förlora kunder. 

Dialog med handlarna 

Sektor vård och omsorg tillsammans med politiken har bjudit in alla handlare i tätorten till ett 

dialogmöte om förslag till shop online för hemtjänstkunder. Butikschefen för ICA nära 

cityhallen kom till mötet och är införstådd med att digitala lösningar är framtidens plattform 

för handeln. Samtal har även förts med Coop och ICA Hårstorp. I dagsläget är det endast 

Coop Viberga som erbjuder shop online.  
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Nuvarande riktlinje för inköp
2

 

 

 

5.3 Hjälp i hemmet/hemtjänst 

De insatser som ryms i begreppet ”hjälp i hemmet” syftar till att underlätta den 
dagliga livsföringen för den enskilde. Insatserna kan vara av servicekaraktär som t ex 
tvätt och städ och/eller bestå av personlig omvårdnad. 

5.3.1Inköp 

Innebär inköp av förbrukningsvaror och livsmedel. Samt i begränsad omfattning 
vissa konsumtionsvaror ex apotek eller systembolag som kan utföras som bistånd om 
brukaren eller anhöriga inte kan ombesörja detta på annat sätt. Insatsen beviljas 
normalt 1 gång per vecka från närbelägen affär med fullgott sortiment.  

Inköp beviljas med: 

30 minuter per vecka för brukare som också har regelbundna omvårdnadsinsatser. 
För par gäller 15 minuter per person. 

50 minuter per vecka för brukare som enbart har serviceinsatser.  För par gäller 30 
minuter per person. 

Inköpen utförs av personal och innebär normalt inte att brukaren är med vid inköpet.  

Om den enskilde har ett individuellt behov att följa med vid inköpet beviljas 75 min 
per vecka. Denna tid skall beaktas vid behov av social stimulans. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Enligt nuvarande riktlinje beslutad 2012-11-19 (KS 2012.04.45.730) 
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Nytt förslag på riktlinje för inköp 

 

5.3 Hjälp i hemmet/hemtjänst 

De insatser som ryms i begreppet ”hjälp i hemmet” syftar till att underlätta den 
dagliga livsföringen för den enskilde. Insatserna kan vara av servicekaraktär som t ex 
tvätt och städ och/eller bestå av personlig omvårdnad. 

 

5.3.1 Att skaffa varor och tjänster 

Innebär att få hjälp att beställa varor och tjänster samt plocka upp varor.  

Beställningen avser förbrukningsvaror, konsumtionsvaror och livsmedel samt i 
begränsad omfattning vissa andra varor ex apotek varor  

Insatsen beviljas 1 gång per vecka. 

Insatsen beviljas med: 

25 minuter per vecka per brukare. För par gäller 15 minuter per person och vecka. 

 

Hemtjänstenheternas hantering av inköp 

Biståndsbesluten gällande inköp kommer att heta ”att skaffa varor och tjänster” och vara 

tidsatt med fasta tider enligt riktlinjerna. Hur insatsen ska utföras ska fastställas i 

genomförandeplanen tillsammans med brukaren. 

Aktuella volymer för insatsen 

Under April 2019 hade myndighetskontoret beviljat 382 timmar för insatsen inköp och det var 

156 kunder. Hemtjänstenheterna planerar ut 346 timmar per månad. Det motsvarar idag över 

4,3 årsarbetare som utför insatsen. Skulle vi återgå till och handla i butik, utan shop-online, 

skulle det krävas fler årsarbetare än i dagsläget.  

Hanteringen av shop online kommer initialt att innebära att man lägger mer tid på den digitala 

beställningen istället för att plocka varor i butik men allt efter som tiden går kommer den 

digitala beställningen både att kunna ske av brukare, anhöriga och hemtjänst. Detta öppnar 

även upp till att få digitalt stöd på en träffpunkt framöver. 

Vid en förändrad insats inköp behöver sektorn kontinuerligt arbeta vidare med hur kan vi få 

till en bra distribution från handlare till kund. Samverka med handlare gällande ex leverans av 

varor, ”rutter” med tidsangivelser, uppackning, fakturering osv. 
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1 Inledning 

För att kunna erbjuda medborgarna en god omvårdnad, trygghet och 
bibehållen självständighet tillhandahåller kommunen olika former av 
stöd. De flesta stödformer kräver en ansökan från den som behöver 
stödet och en utredning med behovsbedömning samt beslut av en av 
kommunens handläggare. För medborgarna är det viktigt att detta 
sker med hög rättsäkerhet, enhetlig handläggning och likvärdighet i 
behovsbedömning och beslut. 

Syftet med tillämpningsreglerna i detta dokument är att ge 
medborgare och förtroendevalda en översikt över lagstiftningen och 
de lokala tillämpningsregler och vägledningarna som berörd nämnd 
antagit som politisk grund för myndighetsutövningen enligt 
Socialtjänstlagen (SoL). Syftet är också att biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen ska få vägledning i myndighetsutövningen. 

2 Socialtjänstens mål 

Finspångs kommun ska erbjuda olika behovsprövade insatser. 
Insatserna ska vara individuellt utformade och ge vård och omsorg 
med god kvalitet. Samtliga insatser ska ske i enlighet med uttryckta 
mål i socialtjänstens övergripande planer och kvalitetspolicy samt 
utifrån lagstiftning, prejudikat, riktlinjer och allmänna råd från 
Socialstyrelsen.  

Enligt 1kap.1§ SoL ska samhällets socialtjänst på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas 

 Ekonomiska och sociala trygghet 

 Jämlikhet i levnadsvillkor 

 Aktiva deltagande i samhällslivet 

 Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människors 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 
frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamhetens ska bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.  

För uppföljning och utveckling av kvaliteten inom kommunens 
verksamhet finns rutiner för att systematiskt hantera avvikelser, 
klagomål och synpunkter. 
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3 Sammanfattande principer i 

biståndshandläggningen 

 Den enskilde är ansvarig för sitt liv och sina beslut. Det 
innebär att den enskilde har ett ansvar att själv försöka 
tillgodose sina behov, att till exempel byta bostad när 
bostaden inte motsvarar behoven, att ta del av information 
och av de erbjudande om aktiviteter, stöd och hjälp som 
erbjuds. 

 Den enskilde har rätt till bistånd från kommunen när han/hon 
inte själv kan tillgodose sina behov och när de inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Socialtjänsten har en skyldighet att 
erbjuda stöd och hjälp när den enskilde uttömt sina egna 
möjligheter. 

 Biståndet ska utformas så att det tar tillvara och stärker den 
enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Den 
enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig 
levnadsnivå.  

 Biståndsutredningen ska ge underlag för en 
helhetsbedömning av den enskildes situation och behov. 
Sociala, fysiska, psykiska, medicinska och existentiella behov 
ska vägas in. 

 För biståndsutredning gällande serviceinsatserna (tvätt, städ, 
matdistribution), hemservice samt trygghetslarm tillämpar 
kommunen en förenklad hantering. 

 Den enskildes önskemål ska så långt som möjligt tillmötesgås.  
Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre 
får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det 
menas att äldreomsorgen bör värna och respektera var och 
ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning.  

 Socialtjänstens omsorg om personer med funktionshinder ska 
inriktas så att det ger den enskilde möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra. Den enskilde 
ska erbjudas meningsfull sysselsättning och ett för dennes 
behov anpassat boende. 
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 Biståndshandläggarna ska vid upplysning om alternativ av 
utförare, enligt Lagen om valfrihet, för den enskilde brukaren 
ha ett neutralt och upplysande förhållningssätt. 

  Plats inom särskilt boende erbjuds när biståndsbehovet inte 
kan tillgodoses i det egna hemmet. Kommunen har ett ansvar 
för att stödja anhöriga till äldre och funktionshindrade.  

 Stödet kan till exempel handla om utbildning, samtal och 
kostnadsfri avlösning. 
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4 Handläggningsprocessen 

Biståndshandläggning är den process som föregår och leder fram till 
ett beslut om bistånd, vilket i sin tur kan bestå av olika insatser. 

Alla insatser prövas utifrån den enskildes behov och om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjerna 
baseras på: 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Praxis och prejudikat från Högsta Förvaltningsdomstol 

 Socialstyrelsens, föreskrifter och allmänna råd 

 Nationella riktlinjer 

 Handböcker från Socialstyrelsen 

 Rekommendationer från Sveriges Kommuner och Landsting 

De allmänna bestämmelserna om hur en myndighet ska handlägga 
ett ärende finns i förvaltningslagen. Där finns också regler om 
myndighetens serviceskyldighet, samverkan, om en snabb och enkel 
handläggning, ett lättförståeligt myndighetsspråk och om muntliga 
inslag i handläggningen. I socialtjänstlagen kapitel 11 preciseras 
handläggningen av ärenden som rör enskilda samt dokumentation 
av genomförande av beslutade hjälp- och stödinsatser, vård och 
omsorg. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid 
handläggning av ärende och genomförande av insatser inom 
socialtjänsten (SOSFS 2014:5) skall iakttas. 

I myndighetsutövning gäller sekretess. Sekretess gäller såväl mot 
enskilda som mot myndigheter emellan, både inom och utom 
kommunen.  Nödvändig information kan inhämtas från enskilda 
eller myndigheter om den det berör lämnar sitt samtycke till detta. 

4.1 Ansökan 

Det är enbart den enskilde själv eller en för denne utsedd företrädare 
som kan göra en ansökan. Alla ansökningar om bistånd ska prövas 
och endast beviljas om behovet inte kan tillgodoses av den enskilde 
eller tillgodoses på annat sätt.  

Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Skriftlig ansökan är att 
föredra då det är minst risk för missuppfattningar. Det är mer 
rättssäkert att hantera eventuella avslag och överklagande med en 
tydlig ansökan. Har den enskilde behov av hjälp för att fylla i 
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ansökan ska handläggaren bistå med detta om behovet inte kan 
tillgodoses på annat sätt via anhörig, god man etc. 
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4.2 Utredning 

När ansökan inkommit görs ofta en enkel förhandsbedömning om 
ärendets art och inriktning. Därefter fattar handläggaren beslut om 
en utredning ska inledas eller inte. 

Utredning ska ske skyndsamt. För särskilt boende ska 
handläggningstiden vara max en (1) månad. Utredningen ska inte 
vara mera omfattande än vad som är motiverat av 
omständigheterna. 

Vid komplicerade utredningar kan det finnas behov av att fatta 
beslut om kortvariga insatser under fortsatt utredning. 

Under utredningen ska handläggaren samla in de uppgifter som 
behövs för att kunna göra en bedömning och fatta beslut. Detta sker 
oftast i kontakt med den enskilde vid hembesök eller vid 
vårdplanering på sjukhus. Den enskilde måste ge sitt samtycke till att 
uppgifter från andra får inhämtas. 

I utredningen ska framgå konkreta mål som klart och tydligt anger 
vad som är önskvärt att uppnå med den insats som har beviljats den 
enskilde. Målen ska vara utformade så att de är uppföljningsbara. I 
Finspångs kommun gäller ett rehabiliterande förhållningssätt vilket 
enligt socialtjänstlagen innebär att arbeta för att stärka den enskildes 
resurser.  

Av förvaltningslagen framgår att när en myndighet har kontakt med 
personer som inte behärskar det svenska språket eller som är 
allvarligt hörsel eller talskadade bör myndigheten anlita tolk. 

4.3 Behovsbedömning 

En av de viktigaste frågorna vid behovsbedömningen är huruvida 
behovet kan tillgodoses på annat sätt. Makar eller personer som bor 
under äktenskapsliknande förhållande har enligt Äktenskapsbalken 
ett gemensamt ansvar för hushållet. Något ansvar för den personliga 
omvårdnaden finns ej. Inga juridiska krav kan ställas på andra 
anhöriga, dock ska faktiska situationen/möjligheten utredas. 
anhöriga kan/vill utföra insatsen. Kan behovet tillgodoses genom 
sociala nätverk (t ex träffpunkter, dagverksamhet)? Viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv på samtliga insatser vid ansökan om ny insats. Om 
t ex någon insats läggs till kan någon annan tas bort. 

Med hänsyn till den enskildes ansvar för sin situation ska prövas om 
behovet kan avhjälpas eller minskas genom t ex bostadsanpassning, 
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tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte. Hemtjänst och andra insatser 
ska när så behövs kompletteras med olika typer av hjälpmedel, som 
utprovas av behörig medicinsk personal.  

Alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den 
enskildes integritet och ska utformas så att de bidrar till att den 
enskilde kan leva ett så normalt liv som möjligt. Insatserna ska så 
långt som möjligt utformas tillsammans med den enskilde och om 
den enskilde så önskar i dialog med anhöriga. Anhörigas inflytande 
är för övrigt mycket begränsat. 

4.4 Förenklad utredning 

Finspångs kommun använder sig av förenklat ansöknings- och 
utredningsförfarandet (så kallad ”förenklad biståndsbedömning”) 
gällande serviceinsatserna tvätt, städ, matdistribution, hemservice 
samt trygghetslarm. En särskild ansökningsblankett skall användas 
där den enskilde får formulera sina behov.  Förenklad 
biståndsbedömning innebär att den enskilde får en kortare 
utrednings- och handläggningstid då hembesök oftast inte är 
nödvändigt. Dokumentation ska ske enligt SOSFS 2014:5. Ansökan är 
förenklad men besluten är alltid individuella. 

Efter inkommen ansökan tar handläggaren kontakt med den 
enskilde per telefon för att bekräfta ansökan och eventuellt 
komplettera uppgifter. Därefter bedöms om ansökan kan behandlas 
som en förenklad ansökan eller om en traditionell utredning behövs. 
Bedömningen är lika oavsett i vilken form ansökan har inkommit. 
Beslut meddelas direkt per telefon samt därefter även skriftligt. 

Vid en förenklad utredning skall biståndshandläggningen 
säkerställa: 

 Att det finns en ansökan och att den är underskriven 

 Att brukaren är folkbokförd i Finspångs kommun 

 Varför det finns behov och att behovet inte kan tillgodoses 
på annat sätt 

Normalt sker handläggningen utifrån den enskildes egen berättelse. 

4.5 Beslut 

Samtliga beslut ska meddelas skriftligt och på ett lättbegripligt sätt 
till den enskilde. I beslutet ska framgå: 
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 Vem eller vilka beslutet avser, 

 Vad som har beslutats, 

 Vilket lagrum som ligger till grund för beslutet, 

 Vilka skäl som ligger till grund för beslutet, 

 Beslutsdatum, och 

 Vilken nämnd eller person (namn och befattning) som 
ansvarar för beslutet1.   

 Enligt 17§ Förvaltningslagen får en myndighet inte avgöra ett 
ärende som avser myndighetsutövning mot enskild utan att 
den som är part i ärendet har fått möjlighet att yttra sig över 
uppgifterna i utredningen. Kommuniceringsskyldigheten 
gäller vid helt eller delvis avslag på ansökan från den 
enskilde. Det står den enskilde fritt om han/hon vill yttra sig 
över innehållet i utredningen. Myndigheten skall i samband 
med kommuniceringen meddela den enskilde att ärendet kan 
komma att avgöras även om han/hon inte hör av sig inom 
den utsatta tiden. Tiden för yttrandet ska vara rimligt. Upp till 
10 arbetsdagar kan vara rimligt.  

Vid avslagsbeslut bifogas besvärshänvisning med uppgifter om hur 
den sökande kan överklaga beslutet. 

Om insatsen beviljas ska beslutet utmynna i en beställning av insats 
till en kommunal eller privat utförare. För vissa insatser har den 
sökande möjligheter att själv välja utförare. 

 

4.6 Uppföljning av beslut  

Samtliga beslut ska följas upp/omprövas fortlöpande eller på 
förekommen anledning. En grundlig uppföljning ska göras minst 
1(en) gång per år.2 Uppföljningen ska göras med brukare och 
utförare utifrån utredningens mål och beslutade insatser. 
Genomförandeplanen ligger till grund för uppföljningen, för att 
säkerställa den enskildes rätt enligt beslut.  

                                                 

1 Handläggning och dokumentation, Socialstyrelsen, sid 431. 

2 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen sid 443- 
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För att säkerställa att insatserna och omfattningen av insatserna är 
ändamålsenliga ska biståndshandläggaren ta kontakt med brukaren 
inom trettio dagar efter insatsens början. 

 

4.7 Genomförandeplan 

De beslutade insatserna och dess mål skall ligga till grund för en 
genomförandeplan. En första genomförandeplan skall finnas från 
dag 1. (Rutin för mottagande av ny kund) 

Inom två veckor skall en grundlig genomförandeplan vara 
upprättad. Ansvarig för upprättandet av genomförandeplanerna är 
utföraren. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig 
struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en 
beslutad insats.3 Planen görs i samråd med den enskilde och 
eventuellt dennes anhöriga och följs upp regelbundet. 
Genomförandeplan ska vara undertecknad av den enskilde eller för 
denne utsett ombud, och förvaras i hemmapärmen. 
Biståndshandläggaren ska ta del av genomförandeplanerna för att 
göra en uppföljning av beviljade insatser. Biståndshandläggaren 
skall bevaka den enskildes rätt enligt gällande beslut.  

4.8 Uppsökande ansvar  

Finspångs kommun har ansvar för uppsökande verksamhet för 
personer som har behov av insatser men som inte ansöker om hjälp. 
Det uppsökande arbetet skall ske fortlöpande och skall tydligt 
dokumenteras (kronologisk pärm). I dokumentationen skall framgå: 

 Orsaken till den uppsökande verksamheten 

 Hur den uppsökande verksamheten har skett 

 Vad som gjorts tex. motiverande samtal 

Vid stor oro för den enskilde kan beslut om insats fattas utan att den 
enskilde gjort en ansökan. En sådan nödhandling görs för att skydda 
liv, hälsa och egendom, Brottsbalken kap 24 kap 4§. ”En gärning som 
någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd 
utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den 
skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är 
oförsvarlig. Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller 

                                                 

3 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen sid 462- 
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något annat viktigt av rättsordningen skydda intresse. Lag 
(1994:458)”.  

Beslutet är akut och omfattar ca 1-2 veckor. 

Mer information finns i SOU 2006:110 samt meddelandeblad nr 2 
2010.  
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4.9 Överklagan 

Samtliga beslut som fattats enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 § kan 
överklagas. 

Överklagandet ska enligt förvaltningslagen: 

 vara skriftligt 

 innehålla personuppgifterna: personnummer, postadress, 
telefonnummer och yrke 

 innehålla vilket beslut som ska överklagas 

 ange de omständigheter som åberopas till stöd för 
ändringsyrkandet 

 överklagande ska vara undertecknad av den enskilde eller 
ombud 

Behöver den enskilde hjälp med överklagandet så är den 
beslutsfattande myndigheten skyldig att vara behjälplig med detta. 
Överklagandet ska ha inkommit till Finspångs kommun, 
Myndighetskontoret Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång inom tre 
(3) veckor från den dag den enskilde fick del av beslutet. Inkomna 
överklaganden måste ankomststämplas samma dag de kom till 
kommunen. Det är lämpligt att samma handläggare handlägger 
ärendet vid båda tillfällena.  

Om överklagan inkommer för sent ska ett avvisningsbeslut fattas och 
skickas till den enskilde tillsammans med en besvärshänvisning. Ett 
avvisningsbeslut ska ej ges om förseningen beror på om 
myndigheten har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur 
man överklagar. Förvaltningslagen 24§.  

Myndigheten skall inom en vecka skicka överklagandet till 
förvaltningsrätten. 
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4.10 Beställning av beslutade insatser 

När beslut om insatser har fattats skickas en beställning till ansvarig 
enhetschef som verkställer beslutet enligt rutin. 

Biståndshandläggaren är ansvarig för ärendet till dess att 
verkställigheten har kvitterats av enhetschef i kommunen eller privat 
utförare.  

4.11 Vistelse i annan kommun 

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än 
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, 
funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp 
för detta, är vistelsekommunen skyldig att på begäran 

1. Bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver 
för att kunna pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,  

2. Verkställa bosättningskommunens beslut 

Se rutinen: Handläggning av ärenden där vistelsekommun är annan 
än bosättningskommun. 

5 Insatser 

Allt fler äldre bor kvar i sitt hem, ofta till livets slut. För att kunna bo 
kvar krävs att den enskild får den hjälp den behöver, att hon eller 
han känner sig trygg och säker och kan påverka sin situation.  

Finspångs kommun har fastställt i äldreomsorgsplanen att ett av 
inriktningsmålen för äldrepolitiken i kommunen skall vara att: 

”Alla brukare och anhöriga skall känna sig trygga i att man får den 
hjälp man behöver när behovet uppstår.” 

Det ska vara möjligt att bo kvar i sin socialt invanda miljö så länge 
som möjligt. Omvårdnad/vård i livets slut ska kunna fås såväl i 
ordinärt boende som i särskilt boende. 

Vid bedömning av insatser ska behovet vara styrande och det ingår 
inte i biståndshandläggarens uppdrag att ta hänsyn till den enskildes 
ekonomiska situation. 

Om två makar har behov av serviceinsatser ska båda utredas och få 
varsitt beslut. Tiden för insatsen ska fördelas lika mellan makarna.  
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5.1 Avlösning i hemmet  

Avlösning i hemmet4 ges med syfte att avlasta närstående. Insatsen 
avser att göra det möjligt för närstående att få avkoppling och göra 
saker på egen hand. Insatsen avser tillsyn/social samvaro. 
Omvårdnadsinsatser kan inte ersättas av kostnadsfri avlösning. 
Insatsen ges huvudsakligen dag-/kvällstid, är som regel planerad 
men kan i vissa fall ges även vid akuta situationer. 

Behovet av avlösning bedöms individuellt. Upp till 10 
timmar/månad är avgiftsfria inom centralorten. För landsbygd är 
motsvarande tid 15 timmar/månad. Behovet för landsbygd är 
individanpassat efter allmänna kommunikationer och den anhöriges 
behov.  

Avlösarservice är en av flera insatser i syfte att hjälpa den enskilde 
och avlasta anhöriga. När flera insatser i avlastande syfte beviljas 
skall biståndsbedömningen beakta omfattningen av respektive 
insatser (kammarrättsdom Stockholm 20120113. 4519-11). 

5.2 Dagverksamhet  

Genom dagverksamhet erbjuds aktiviteter och social samvaro i syfte 
att undvika isolering och nedsatt funktionsförmåga för personer i 
ordinärt boende. Insatsen kan också ges som en form av avlastning 
för närstående.  

Dagverksamhet kan utföras dagtid helgfria vardagar. 

Kommunen erbjuder även träffpunkter som inte kräver 
biståndsbeslut. 

5.2.1 Dagverksamhet för personer med demenssjukdom  

För personer med demenssjukdom finns dagvård i särskild form5. En 

förutsättning för att bevilja denna form av insats är att den enskilde 
har av läkare utredd och fastställd demenssjukdom. 
 
 

                                                 

4 Se rutiner Anhörigstöd- Policy och riktlinjer 2016 

5 Se rutiner Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
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5.3 Hjälp i hemmet/hemtjänst 

De insatser som ryms i begreppet ”hjälp i hemmet” syftar till att 
underlätta den dagliga livsföringen för den enskilde. Insatserna kan 
vara av servicekaraktär som t ex tvätt och städ och/eller bestå av 
personlig omvårdnad. 

 

5.3.1 Att skaffa varor och tjänster 

Innebär att få hjälp att beställa varor och tjänster samt plocka upp 
varor.  

Beställningen avser förbrukningsvaror, konsumtionsvaror och 
livsmedel samt i begränsad omfattning vissa andra varor ex apotek 
varor  

Insatsen beviljas 1 gång per vecka. 

Insatsen beviljas med: 

25 minuter per vecka per brukare. För par gäller 15 minuter per 
person och vecka. 

 
 

5.3.2 Städning 

Hjälp med städning beviljas utifrån den enskildes behov i den 
förenklade ansökan. Städning beviljas normalt var tredje vecka.  

 Städning ett rum och kök 1 timma per tillfälle 

 Städning två rum och kök 1,5 timma per tillfälle. 

 Städning 3 rum och kök 2 timmar per tillfälle avser enbart 
makar/sambo som har varsitt sovrum. 

Städningen omfattar dammsugning, dammtorkning och vädring av 
gångmattor, torkning av golv, rengöring av dusch- badrum och wc, 
rengöring av disk- och köksbänkar samt runt spis och torkning av 
skåpdörrar samt dörrar till kyl och frys. 

Städning i kyl och frys kan utföras av hemtjänstpersonal. 
Uppsnyggning vid behov mellan ordinarie städning utförs av 
hemtjänstpersonal. Ansöker kunden om fönsterputs beviljas detta en 
gång per år. Ska ingå i beslutet om städning, inte byta 
fönsterputsning mot ett städtillfälle, d.v.s. en extra tid enligt nedan 
per år. 
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 Fönsterputs ett rum och kök 30 minuter per tillfälle 

 Fönsterputs två rum och kök 1 timma per tillfälle 

 Fönsterputs tre rum och kök 1,5 timma per tillfälle, avser 
enbart makar/sambo som har varsitt sovrum. 

5.3.2.1 Extra städning 

Extra städning av golv kan beviljas med skälig omfattning om det 
föreligger nedsmutsning utöver det vanliga pga. användande av 
gånghjälpmedel eller rullstol. Föreligger allergi kan extra städning 
beviljas, för detta krävs läkarintyg. Inkontinensstädning beviljas som 
omvårdnad och utförs av hemtjänstpersonal. 

5.3.2.2 Saneringsstädning 

Med saneringsstädning menas städning i den enskildes hem och där 
behovet uppstår ur arbetsmiljösynpunkt för hemtjänstpersonal. 
Saneringsstädning ska ske av saneringsfirma och är ett avtal mellan 
den enskilde och utföraren. 

5.3.2.3 Flyttstädning 

Med flyttstädning menas städning i den enskildes hem på grund av 
att den enskilde flyttar eller avlider. Det är den enskilde eller dödsbo 
som är ansvarig för flyttstädning. 

5.3.3 Tvätt 

Hjälp med tvätt beviljas utifrån den enskildes behov i den förenklade 
ansökan.  

 Tvätt en gång varannan vecka 

 Tvätt en gång var tredje vecka 

 Tvätt en gång per månad 

I insatsen ingår även vid behov, strykning av kläder. 

Finns behov av sortering av tvätt och insortering i skåp/garderob tas 
hänsyn till detta i utredningen av övriga hemtjänstinsatser. 

5.3.3.1 Omvårdnadstvätt 

Omvårdnadstvätt beviljas efter behov vid inkontinensbesvär. 
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5.3.4 Hemservice 

Hemservice6 omfattar snöskottning och gräsklippning och beviljas 

utifrån den enskildes behov i den förenklade ansökan. Hemservice 
beviljas till personer som har andra serviceinsatser eller 
omvårdnadsinsatser. All hemservice är biståndsbedömd. Området 
som ska åtgärdas bedöms av biståndshandläggaren och ska klart 
framgå i beslutet.  

Hjälp med hemservice beviljas utifrån den enskildes behov i den 
förenklade ansökan.  

5.3.5 Trygghetslarm 

För att den enskilde ska kunna känna trygghet och säkerhet i den 
egna bostaden under dygnets alla timmar kan trygghetslarm beviljas. 
En förutsättning är att den enskilda har förmåga att hantera larmet 
och kan tillgodogöra sig de instruktioner som hör till 
larmhanteringen. Trygghetslarmet är inte ett servicelarm för att t.ex. 
be om enklare tjänster utan ska endast utnyttjas vid akuta 
situationer. Om den enskilde larmar av samma orsak återkommande 
ska planerade insatser erbjudas den enskilde för att behoven ska 
tillgodoses.  

5.3.6 Post och bankärenden  

Hantering av kontanta medel och ärende på post- och bankkontor 
minskar successivt inom vårt samhälle7. Det finns alternativ till 

kontantbetalningar genom t ex betalservice och autogiro. Bistånd i 
form av hjälp med post- och bankärende skall därför endast beviljas i 
undantagsfall. Praktisk hjälp vid betalning av räkningar utförs i 
första hand av anhöriga och/eller godeman/förvaltare. När hjälpen 
ges av hemtjänstpersonal ska kommunens riktlinjer för handhavande 
av privata medel beaktas. 

5.3.7 Personlig omvårdnad  

Med personlig omvårdnad avses de insatser som är direkt riktade till 
personen för att tillgodose dennes grundläggande behov. Detta 
innebär hjälp med på- och avklädning, toalettbesök, förflyttningar, 
sängbäddning, samt hjälp med mat och dryckesintag. Personlig 
omvårdnad ges under hela dygnet. 

                                                 

6 Se rutin Hemservice 

7 Se Riktlinjer post och bankärenden 
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Vid personlig omvårdnad beaktas ej anhörigas förmåga att tillgodose 
behoven så som görs vid serviceinsatser.  

5.3.7.1 Dusch 

Duschhjälp består av duschning, hår- och nagelvård. I insatsen ingår 
även uppsnyggning i badrummet efter dusch. Normalt beviljas 
dusch 1 till 2 gånger i veckan. 

5.3.7.2 Måltidshjälp 

Med måltidshjälp avses hjälp att tillreda enklare frukost och/eller 
kvällsmål. Huvudmålet distribueras som regel färdiglagat via 
matdistribution, men hjälp att värma huvudmålet kan ingå. 

Måltidshjälp kan ges t.ex. i ett rehabiliterande syfte. 

5.3.7.3 Tillsyn 

För att öka tryggheten hos brukaren kan tillsyn beviljas. Tillsyn kan 
vara ett fysiskt besök eller telefonservice, vilket innebär att brukaren 
blir uppringd av personal enligt överenskommelse. Vilken form av 
tillsyn som blir aktuell bestäms av genomförandeplanen. 

5.3.7.4 Natthjälp 

Natthjälp ingår i personlig omvårdnad och är en del av tillsynen mel-
lan kl 21.30 – 07.00.  Vilken form av natthjälp som blir aktuell be-
stäms av genomförandeplanen. 

5.3.7.5 Sociala insatser     

Social samvaro beviljas enbart då det finns risk för social isolering. 
Social isolering ska i första hand brytas genom deltagande i 
träffpunkter. Insatsen bör därför i första hand bestå av hjälp till och 
från träffpunkten. 

5.3.7.6 Enklare hushållsgöromål 

Med enklare hushållsgöromål avses t ex disk, bäddning, 
blomvattning samt att bära ut hushållssopor. Insatsen inkluderas i de 
beviljade insatserna under dagen. 

5.3.7.7 Träning 

Träning beviljas i rehabiliterande syfte, t e x efter träningsprogram 
från sjukgymnast. Ett rehabiliterade förhållningssätt ska genomsyra 
hela omvårdnadsarbetet i syfte att bibehålla funktioner och beviljas 
inte som träning.  
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5.3.7.8 Egenvård 

Det är legitimerad personal som bedömer om den enskildes behov är 
egenvård i samråd med brukaren. En ansökan om bistånd för 
egenvård ska därför åtföljas av en egenvårdsplan som utfärdas av 
ordinator. Ansökan om egenvård för den enskilde där 
egenvårdsplan saknas kan ej beviljas som SoL-insats utan är en HSL-
insats.  Uppföljningsansvar åligger legitimerad personal om 
brukarens behov av egenvård förändras. (SOSFS2009:6) 

 

5.4 Korttidsboende 

Korttidsboende8 inom socialtjänstens verksamhet ska efter 
behovsprövning ge möjlighet till rehabilitering, avlastning, 
växelboende, och utredningsplatser för bedömning av vårdbehov. 
Korttidsboende beviljas då behoven inte kan tillgodoses i det egna 
hemmet. Under korttidsvistelsen görs en vårdplanering för fortsatta 
insatser. 

Beslut om korttidsboende skall vara tidsbestämt. Målet för vistelsen 
ska vara klart definierat och beskrivet. Målet kan t ex vara 
rehabilitering, avlastning, bryta social isolering eller i 
utredningssyfte. Korttidsboende kan också bli aktuellt i väntan på 
särskilt boende då andra insatser i hemmet är otillräckliga. 
Korttidsboende kan beviljas med återkommande regelbundenhet och 
kallas då växelvård. 

Avgift utgår för förbrukningsartiklar, kost och omvårdnad. 

Korttidsboende kan beslutas för:  

 Omvårdnad – stort omvårdnadsbehov som inte kan 
tillgodoses i hemmet. Inom fjorton dagar ska en långsiktig 
planering för fortsatta insatser göras. Är omvårdnadsbehovet 
fortsatt så stort att det inte kan tillgodoses i hemmet måste en 
ansökan om särskilt boende göras.  

 Rehabilitering – beslut fattas utifrån medicinsk bedömning. 
Hjälpmedelsbehov vid hemgång ska utredas. Inom rimlig tid 
innan beslutet upphör ska en vårdplanering göras där den 
enskilde kan ansöka om vidare insatser.  

                                                 

8 Se rutiner Korttidsboende 

166



 

20 

 Avlastning – korttidsboende är en av flera insatser i syfte att 
hjälpa den enskilde och avlasta anhöriga. När flera insatser i 
avlastande syfte beviljas ska biståndsbedömningen beakta 
omfattningen av respektive insatser. Kammarrättsdom 
2012013.4519-11. 

 Bryta social isolering – korttidsboende är en av flera insatser i 
syfte att bryta social isolering. När insatsen beviljas ska 
biståndsbedömningen beakta omfattningen av respektive 
insatser.  

 Utredning - den enskilde vistas under utredningstiden på 
korttidsboende.  Målet med vistelsen ska vara att få en 
helhetsbild av den enskildes omvårdnadsbehov för att kunna 
bedöma fortsatt behov av insatser.  

 Växelboende - den enskilde vistas på korttidsboende med 
regelbundna perioder. Perioderna kan variera mellan en till 
två veckor med olika tidsintervaller. Målet med insatsen är 
avlastning av anhörig och funktionsbevarande träning och 
stöd till den enskilde. Växelboende är en av flera insatser i 
syfte att hjälpa den enskilde och avlasta anhöriga. När flera 
insatser i avlastande syfte beviljas ska biståndsbedömningen 
beakta omfattningen av respektive insatser.  

5.4.1 Korttidsboende för personer med demenssjukdomar  

För personer med dokumenterade demenssjukdomar erbjuds i första 
hand kommunens korttidsboende för demens9.  

5.5 Ledsagning 

Ledsagarservice är en insats som syftar till att bryta social isolering 
genom social samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet 
anpassad efter den enskildes behov. 

Ledsagning kan även beviljas för att hjälpa den enskilde till 
läkarbesök, besök hos fotvårdsspecialist, hårfrisörska eller andra 
liknande tillfällen. 

Ledsagningens omfattning ska dels bedömas utifrån behov men 
också utifrån övriga insatser och med hänsyn till vad som i det en-
skilda fallet kan betraktas som en skälig levnadsnivå. 

                                                 

9 Se rutiner Korttidsboende demens 
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5.6 Matdistribution  

Genom matdistribution kan brukaren få ett färdiglagat huvudmål 
samtliga dagar i veckan. Finns behov av hjälp i anslutning till 
måltiden t ex att värma beviljas måltidshjälp. 

Om behovet av matdistribution är mindre än sju dagar per vecka ska 
det av utredningen framgå hur behovet tillgodoses övriga dagar. 

5.7 Särskilt boende 

Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och/eller kom-
pletterande insatser i eget boende alltid ska prövas eller konkret 
övervägas tillsammans med den enskilde och ev. dennes anhöriga 
innan beslut om särskilt boende kan fattas. 

Ansökan om särskilt boende kan beviljas om den enskilde trots om-
fattande insatser från hemtjänst inte längre kan bo kvar i sitt nuva-
rande boende. Särskilt boende finns i form av vårdboende, demens-
boende eller boende med psykogeriatrisk inriktning. Beslut fattas om 
särskilt boende och koordinator placerar i respektive boendeform. 

När makar tillsammans ansöker om särskilt boende ska båda makar-
nas behov utredas. Inom särskilt boende finns ett fåtal större lägen-
heter som kan erbjudas makar. Finns inga parlägenheter tillgängliga 
kan två lägenheter på samma boende och samma våningsplan erbju-
das. Riksdagen har beslutat att från och med 1 november 2012 anses 
det skäligt att makar får sammanbo även om enbart den ene har om-
vårdnadsbehov. Den som inte har ett behov av insatser får inget be-
slut om särskilt boende. Parboende gäller för äldre och i det här av-
seende är det personer som är över 65 år. Det är av största vikt att 
den make/maka som inte har omvårdnadsbehov är införstådd med 
vad detta innebär. Se separat rutin avseende parboende. 

Ansökan om särskilt boende ska prövas inom 1 (en) månad. Ett bifall 
på ansökan innebär att en lämplig plats erbjuds på något av de sär-
skilda boenden som finns inom Finspångs kommun. Om plats ej 
kunnat erbjudas inom tre (3) månader efter beslut, ska detta rapport-
eras till IVO.  
Av utredningen ska framgå den enskildes behov av boendeform och 
innehållet i insatsen. Däremot ska inte ett namngivet boende anges i 
beslutet. Den enskilde kan komma att erbjudas ett annat boende om 
de individuella behoven förändras eller om omvårdnadsbehovet 
bättre kan tillgodoses på ett annat boende.  
Vid beslut om särskilt boende ska även beslut om hemtjänstinsatser i 
boendet ges. Detta görs enligt schablon.  
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Vid beslut om särskilt boende ges ett erbjudande om plats och möj-
lighet att säga nej finns inte. Om brukaren tackar nej innebär det att 
hen tackar nej till insatsen. Det är omvårdnaden som är det primära 
vid beslut om särskilt boende och ej lägenhet eller specifikt boende. 
Om brukaren så önskar kan omflyttning till annat särskilt boende 
ske. Ett sådant önskemål prövas utifrån orsak till önskemål om flytt. 

5.7.1 Plats på vårdboende 

Plats på vårdboende ska erbjudas personer med omfattande 
somatiska och i vissa fall även lindriga psykogeriatriska besvär. 
Vårdboende kan också beviljas utifrån sociala aspekter och den 
enskildes behov av trygghet. 

5.7.2 Plats på demensboende 

Plats på demensboende ska erbjudas personer med dokumenterad 
demenssjukdom. Prövningen ska dessutom ske utifrån en helhetssyn 
på den enskildes behov. Diagnosen får inte vara styrande utan det är 
den enskildes vårdbehov som ska vara avgörande för val av insats. 
Det innebär att personer med vissa demenssjukdomar, ska kunna få 
fullgod vård och omsorg vid ett vårdboende. 

Personer med lindrig åldersdemens bör kunna erbjudas plats i 
vårdboende utan psykogeriatrisk utredning, om övriga 
omständigheter vid den individuella prövningen talar för detta. 
Koordinator bör vid sådan prövning rådfråga sakkunnig personal i 
demensvård. 

En person kan behöva flytta från ett vårdboende till ett 
demensboende om denne utvecklar en demens eller försämras i sin 
demenssjukdom så att vårdboende inte längre är den mest lämpade 
boendeformen. 

5.7.3 Plats på boende med psykogeriatrisk inriktning 

Särskilda vårdplatser inom demensboende finns för personer med 
beteendestörningar som orsakats av vissa demenssjukdomar eller 
personer med psykiatrisk grundproblematik som därutöver drabbats 
av demenssjukdom. 

Om den enskildes behov förändras ska placeringen omprövas med 
målsättningen att fortsatt vård och omsorg ska kunna fås i 
demensboende alternativt vårdboende.  
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5.8 Anhörigstöd 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till anhöriga 
som vårdar en närstående med långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Stödet kan utformas på olika sätt. Det kan 
vara riktat till den som vårdas och indirekt innebära ett stöd för den 
som vårdar eller det kan riktas till den som vårdar direkt. 

Vid bedömning av insatser för personer med långvarig sjukdom eller 
funktionshinder ska anhörigas behov av stöd beaktas. Det ska i 
utredningen framgå om behov av stöd för anhörig finns, samt vad 
som erbjudits för att tillgodose behoven. Biståndshandläggaren har 
ansvar att informera om anhörigstöd. 

6 Lex Sarah/Anmälan om 

missförhållande  

Rörande anmälningsskyldighet/rapporteringsskyldighet enligt 
reglerna om Lex Sarah hänvisas till särskilda riktlinjer10. Se ÄHN 
08/105 §102. Biståndshandläggaren skall bevaka den enskildes rätt 
enligt gällande beslut. 

7 Avgifter  

Avgifter11 tas ut enligt gällande lagstiftning och i enlighet med 
kommunens regler och vid varje tidpunkt gällande taxor. 

                                                 

10 Se rutin Lex Sarah 

11 Se riktlinjer Avgifter i Finspångs Kommun 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Samråd vård och omsorg, arbetsplan 2019–2020 och 
årsberättelse 2018 

 

Sammanfattning 
Samråd vård och omsorg (SVO) är ett politiskt samråd under länets socialnämnder 
eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO 
tar Region Östergötland och länets kommuner gemensamt politiskt ansvar. 
Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och konkretiseras 
genom en arbetsplan som uppdateras årligen (se bilaga KS.2019.0594-1). 

Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 
år och äldre kommer öka samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen 
minskar. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli större 
och kostnaderna väntas öka. För att möta kommande utmaningar krävs politisk 
samsyn över organisationsgränser.  

Visionen för SVO är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik hälsa.  
 

e-Hälsa 

Ny teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, 
medarbetare och beslutsfattare. Syftet är att med stöd av teknik driva effektiv 
verksamhetsutveckling där digitalisering alltid används som möjliggörare när det ger 
ökad nytta för medborgaren.  

Nära vård  

Det pågår ett nationellt omställningsarbete för nära vård, vilket också har startat i 
Östergötland. Både kultur och arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan 
huvudmännen är centralt och avgörande i den nära vården. SVO leder utvecklingen 
av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 

…från sluten vård till öppen vård 

…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende 

…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser 

…från organisationscentrerat till personcentrerat 

För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet. 

2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
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3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 
bedrivs. 
 

Dessa mål konkretiseras genom ett antal aktiviteter under arbetsplansperioden 
2019–2020. 

Aktivitet 1: Handlingsplan kompetensförsörjning 

Huvudmännen ska gemensamt arbeta för att säkra en god kompetensförsörjning 
och rekommenderas att fastställa en gemensam handlingsplan.  

Aktivitet 2: Utvecklingsavtal hemsjukvård 

SVO ska analysera behov av utvecklingsavtal för hemsjukvården. 

Aktivitet 3: Överenskommelse om samverkan barn och unga 

Tre aktiviteter är prioriterade för SVO: 

 Samverkan och utveckling av första linjens länsövergripande insatser samt 
struktur av verksamheter för att säkerställa likvärdig vård över länet. 

 Undersöka möjligheterna att stödja utvecklingen av första linjen med 
elevhälsan involverad. 

 Fortsatt samverkan inom området psykisk hälsa.  
 

Aktivitet 4: Nytt ramavtal för ungdomshälsor 
 

Ett nytt ramavtal ska tydliggöra vad ungdomshälsa är, vilket ansvar varje huvudman 
har samt vilka kompetenser som ska säkerställas av respektive part.   
 

Aktivitet 5: Gemensamt HVB 
 

LGVO har fått i uppdrag av SVO att ta fram förslag och bevaka utvecklingen för 
att därefter fatta beslut om rekommendation till huvudmännen.  
 

Aktivitet 6: HSL-ansvar vid korttidsvistelse för barn enligt LSS 

Ansvar för HSL-insatser vid korttidsvistelse för barn enligt LSS behöver förtydligas. 
SVO har gett LGVO till uppdrag att ta fram förslag och bevaka utvecklingen för att 
därefter fatta beslut om rekommendation till huvudmännen.  
 

Årsberättelse 2018 

I årsberättelsen för 2018 (se bilaga KS.2019.0593-1) framkommer att samrådet följt 
utvecklingen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
Samrådet har också tagit fram en handlingsplan för E-hälsa, samt rekommenderat 
huvudmännen att fatta beslut om densamma. Två temakonferenser har genomförts, 
båda tillfällena var välbesökta.  

Samrådet har rekommenderat huvudmännen att fatta beslut om avtal för 
läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. Avtalet ska utgöra grund och stöd 
för god samverkan mellan huvudmännen som skapar en trygg, säker och effektiv 
vård. 
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Godkänna arbetsplanen för 2019–2020 för samråd vård och omsorg, 

inklusive de gemensamma arbetsområdena, samt godkänna samrådets 

årsberättelse för 2018. 
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  BESLUTSUNDERLAG 1/1 

Ledningsstaben 
Stina Öberg 

  2019-05-14 HSN 2019-390 

    Samråd vård och omsorg 
 
Till:  
Kommunstyrelsen i Boxholms kommun  
Kommunstyrelsen i Finspångs kommun  
Kommunstyrelsen i Kinda kommun  
Kommunstyrelsen i Linköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun  
Kommunstyrelsen i Motala kommun  
Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Söderköpings kommun  
Kommunstyrelsen i Vadstena kommun  
Kommunstyrelsen i Valdemarsviks kommun  
Kommunstyrelsen i Ydre kommun  
Kommunstyrelsen i Åtvidabergs kommun  
Kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun  
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland 
 
 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2019-2020 och 
årsberättelse 2018 

 
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötland och 
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2019-2020 inom 
samverkansområdet vård och omsorg.  
 
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region 
Östergötland. Särskilt prioriterade frågor för SVO 2019-2020 är 
eHälsa/digitalisering, nära vård samt Att växa upp. 
 
I ärendet medföljer också en årsberättelse för SVO som beskriver SVO:s 
arbete under 2018. 
 
Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och 
sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:  
 
a t t godkänna Arbetsplanen för 2019-2020 för Samråd vård och omsorg, 
samt godkänna samrådets årsberättelse för 2018.   
 
 
 
Helena Balthammar    Anna Johansson 

  Ordförande                                                              Vice ordförande 
   Samråd vård och omsorg                                        Samråd vård och omsorg 
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ARBETSPLAN 2019-2020 
Samråd vård och omsorg (SVO) 

 
 

 

HSN 2019-390  
Handläggare Camilla Salomonsson, Länssamordnare och Stina Öberg, Hälso- och sjukvårdsstrateg 
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1 Inledning 
Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik 
hälsa. Tre framgångsfaktorer bedöms ha särskilt stor betydelse.  

A. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att vara aktivt medskapande i 
sin vård och omsorg, utifrån sina behov och förutsättningar  

B. eHälsa/digitalisering  
C. Nära vård  

SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- 
och sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO tar Region Östergötland och länets tretton kommuner 
gemensamt politiskt ansvar. Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och 
konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen.  

Genom SVO sker också strategiska diskussioner om det offentliga åtagandets innehåll och gränser. 
För att undvika suboptimering i det komplexa system som utgörs av huvudmännens respektive 
uppdrag och insatser inom vård och omsorg krävs samverkan. Ett minimikrav är därför att 
organisationsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.  

Gemensam uppföljning är en central del av det politiska ansvarstagandet. Därför kommer SVO att 
utveckla den gemensamma uppföljningen under perioden 2019-2022.   

I arbetsplanen konkretiseras: 

1. Planering: mål formuleras våren 2019. 
2. Uppföljning och analys; mått identifieras under våren och hösten 2019. 
3. Aktiviteter genomförs hösten 2019 och våren 2020. 
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2 Syfte 
SVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen vård och omsorg med hög 
tillgänglighet, kvalitet och delaktighet.  

Det innebär att invånare i Östergötland ska få:  

• Råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet.  
• Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig 
• Erhålla insatser med hög kvalitet. 
• Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård och 

omsorgsinsatser 

 

Att främja hälsa och förebygga ohälsa är prioriterade frågor för SVO. I bild 1 illustreras att 
samhället kan bidra till en bättre hälsa för en individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa 
och underlätta för individen att ta hand om och utveckla sin hälsa.  

 
Bild 1: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att skapa likvärdiga 
förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 
Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014. 
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3 Prioriterade frågor 2019-2020 
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med 
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att 
växa upp, mitt i livet och att åldras är därför den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats 
om. Kopplat till alla dessa områden har några särskilt viktiga möjliggörare identifierats. Dessa är e-
hälsa, nära vård samt FOU och kompetensförsörjning.  

Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre 
kommer att utgöra en allt större del av befolkningen samtidigt som den arbetsföra andelen av 
befolkningen minskar. Utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt och det finns en tydlig koppling 
till e-hälsa och välfärdsteknik. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli 
större och kostnaderna väntas öka. Det tydliggör också behoven av hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser som kan motverka behovsutvecklingen.  

För att möta kommande utmaningar krävs politisk samsyn över organisationsgränser, eftersom 
vård och omsorg består av många olika aktörer och insatser som behöver samordnas.  

 

3.1 eHälsa/digitalisering 
Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. Ny 
teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare. Begreppen eHälsa, digitalisering och välfärdsteknik används för att beskriva att nya 
arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens utmaningar och öka trygghet och 
självständighet för den enskilde. Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, 
videokommunikation, hemmonitorering, mobila arbetssätt och olika e-tjänster. Syftet är att med 
stöd av teknik driva effektiv verksamhetsutveckling. 

Under år 2019 rekommenderar samrådet huvudmännen att ställa sig bakom förslaget till 
eHälsoplan och verka för att digitalisering alltid används som möjliggörare när det ger ökad nytta 
för medborgaren. 

 

3.2 Nära vård  
Det pågår ett nationellt omställningsarbete för Nära vård, vilket också har startats i Östergötland. 
Både kultur och arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt och 
avgörande i den nära vården. Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård inom 
region eller kommun och vård i samverkan mellan region och kommun. Nära vård innefattar både 
geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och personcentrerat 
förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt. Många insatser ges i hemmet via 
hemsjukvård eller mobila team. Vårdtiderna på sjukhus är samtidigt förhållandevis korta vilket gör 
att behov av återhämtning och rehabilitering kan kräva stödinsatser i hemmet.  

SVO leder utvecklingen av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar: 

…från sluten vård till öppen vård  

…från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende  

…från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser  

…från organisationscentrerat till personcentrerat  
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För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål: 

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  

2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov. 
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården bedrivs.  

Dessa mål konkretiseras genom ett antal aktiviteter under arbetsplansperioden 2019-2020. 

 

3.2.1 Aktivitet 1: Handlingsplan kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för vården 
och omsorgen. Det finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett 
gemensamt intresse av att det finns en långsiktig kompetensförsörjning. Dit hör personalkategorier 
som bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (till exempel distriktsköterskor), 
fysioterapeuter och socionomer men även medarbetare med gymnasie- eller yrkesutbildning som 
till exempel undersköterskor. 

Huvudmännen har därför ett gemensamt intresse av att stimulera utbildning inom dessa 
yrkeskategorier för att säkra morgondagens behov av medarbetare. Ett sådant arbete kräver också 
en nära samverkan och dialog med Linköpings universitet. För att t ex kunna erbjuda en 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar dagens arbetsliv krävs att både kommunerna 
och regionen involveras. Ett särskilt viktigt område är att möjliggöra för universitetet att 
återinrätta en distriktsköterskeutbildning i Östergötland.  

Under 2019-2020 ska huvudmännen därför gemensamt arbeta för att säkra en god 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg samt rekommendera huvudmännen att fastställa en 
gemensam handlingsplan för säkra framtidens kompetensförsörjning.  

 

3.2.2 Aktivitet 2: Utvecklingsavtal hemsjukvård 
Sedan hemsjukvårdsavtalet trädde i kraft har ett antal uppföljningar gjorts vilka har redovisats för 
samrådet. Under 2017 redovisades den sista av dessa planerade uppföljningar. 

Under perioden 2019-2020 ska SVO analysera behov av utvecklingsavtal för hemsjukvården. 

 

3.3 Att växa upp 
Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Ett viktigt steg för att följa lagens intentioner 
är att SVO under perioden 2019-2020 tecknar en överenskommelse om samverkan barn och unga.  

En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för 
ett gott liv hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en 
god uppväxt, exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra insatser och stöd behövas för 
ett barn eller en familj. När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges tidigt, i syfte att 
förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.  
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Hela omgivningen kring varje barn och ungdom, i deras vardag, behöver samspela för att skapa 
goda uppväxtvillkor. Insatserna bör därför också involvera barn och ungdomars närmaste 
omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. Genom individuellt 
anpassade insatser som samordnas mellan aktuella aktörer ska en trygg vardag och goda 
uppväxtvillkor erbjudas alla barn och unga i Östergötland.  

Det finns ett flertal arenor för barn- och ungas både fysiska, psykiska och sociala hälsa 
Östergötland. En del arenor finns över hela länet, medan andra spänner över en länsdel eller en 
enskild kommun. Det är av vikt att barn och ungdomar har tillgång till insatser som främjar deras 
hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Det är också av 
vikt att de insatser som ges är likvärdiga över länet, samt att de är lätta och komma i kontakt med 
vid behov. Under 2017 gjordes en kartläggning över vilka samverkansforum och 
samverkansverksamheter som just då fanns kring barn och unga.  

 

3.3.1 Aktivitet 3: Överenskommelse om samverkan barn och unga  
Under 2019-2020 är tre aktiviteter prioriterade för SVO: 

• Samverkan och utveckling av första linjens länsövergripande insatser samt struktur av 
verksamheter för att säkerställa en likvärdig vård och ett likvärdigt innehåll över länet 

• Undersöka möjligheterna att stödja utveckling av första linjen med elevhälsan inkluderad 
• Fortsatt samverkan inom området psykisk hälsa.  

 

3.3.2 Aktivitet 4: Nytt ramavtal för ungdomshälsor 
”Ramavtal ungdomshälsor i Östergötland” gäller till och med 2019-12-31. Ett nytt ramavtal tas 
fram under 2019.  

Ramavtalet ska tydliggöra vad ungdomshälsa är, vilket ansvar varje huvudman har samt vilka 
kompetenser som ska säkerställas av respektive part. Ramavtalet ska även tydliggöra åldersgränser 
och säkerställa jämlik vård oavsett bostadsort. 

På sikt ska även nytt ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa tas fram. 

 

3.3.3 Aktivitet 5: Gemensamt HVB  
SVO har gett uppdrag till LGVO att ta fram förslag och bevakar utvecklingen för att därefter fatta 
beslut om rekommendation till huvudmännen. 

 

3.3.4 Aktivitet 6: HSL-ansvar vid korttidsvistelse för barn enligt LSS 
Ansvar för HSL-insatser vid korttidsvistelse för barn enligt LSS behöver tydliggöras. 

SVO har gett uppdrag till LGVO att ta fram förslag och bevakar utvecklingen för att därefter fatta 
beslut om rekommendation till huvudmännen. 
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4 Gemensamma uppföljningar  
SVO ger uppdrag till LGVO att tar fram förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av 
samtliga överenskommelser.  

182



 

 8 (10)  
 

Bilaga 1 

 

Aktivitet Tidplan Giltighetstid Uppföljning 

Handlingsplan kompetens-
försörjning   

 

 

Påbörjas 2019 

 

 

 

 

 

Utvecklingsavtal 
hemsjukvård 

Behov av 
utvecklingsavtal 
analyseras 2019-
202 

  

Överenskommelse om 
samverkan barn och unga 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

Nytt ramavtal för 
ungdomshälsor 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

Gemensamt HVB Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

HSL-ansvar vid 
korttidsvistelse för barn 
enligt LSS 

Pågår 2019 

Planeras beslutas 
innan årsskiftet 
2019/2020 

LGVO 
återkommer 
med förslag 

LGVO 
återkommer 
med förslag 
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Bilaga 2 

Uppdrag och arbetsformer 
Uppdrag 
Samråd vård och omsorg (SVO) utgör politisk arena för samverkan inom vård och omsorg.  

SVO har följande övergripande uppdrag från huvudmännen: 

• Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i 
vård och omsorgsfrågor.  

• Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och 
kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt 
agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

Det finns flera överenskommelser som hanteras inom SVO. En del styrs på nationell nivå genom 
regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), medan andra är länsövergripande och 
tecknade mellan Region Östergötland och länets kommuner. Inom överenskommelserna finns ett 
antal uppdrag som ska genomföras och/eller följas upp. SVO har ett samordnande ansvar för 
överenskommelserna och kan gemensamt till respektive huvudman rekommendera beslut i frågor 
som rör överenskommelserna.  

 
Arbetsformer 
SVO har ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter 
från Region Östergötland och länets kommuner. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden 
inför SVO:s ordinarie sammanträden samt hantera frågor som är aktuella men som inte kräver 
involvering av hela SVO.  

SVO har ett sekretariat som utgör processtöd. Detta sekretariat är också processtöd till 
ledningsgrupp vård och omsorg. Sekretariatet består av länssamordnaren för regional samverkans- 
och stödstruktur vård och omsorg samt en hälso- och sjukvårdsstrateg. Utöver detta har SVO även 
en ledningssekreterare till stöd för praktisk hantering.  

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bereder ärenden till SVO och tar ansvar för 
länsövergripande ledning i samverkan. LGVO är underställd medlemmarnas respektive 
linjeorganisationer och politiska nämnder. Uppdraget är att vara huvudmännens gemensamma 
organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter, gemensam 
kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. 

Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att växa upp, mitt i livet och att åldras är därför 
den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats om. 

Att växa upp i Östergötland 

De flesta barn och unga i Östergötland mår bra och har en god uppväxt där de går i skolan, har 
trygga hem och en bra och aktiv fritid. Men en del barn och unga och deras familjer behöver av ett 
eller annat skäl extra stöd av samhället för att få en trygg och bra uppväxt. När dessa behov finns 

184



 

 10 (10)  
 

behövs ofta samverkan från både region och kommun, då huvudmännen kan bidra med olika 
insatser för att stärka familjen och tillgodose deras behov.  

 

Mitt i livet i Östergötland 

Personer mitt i livet har inga gemensamma unika behov, men SVO och LGVO har gett 
utvecklingsarbete kring missbruk och psykisk hälsa sin tematiska utgångspunkt under Mitt i livet.  

 

Att åldras i Östergötland 

Åldrandets sjukdomar innebär ofta behov av samordnade insatser för att ge möjlighet att leva ett så 
självständigt liv som möjligt. Med rätt stöd och insatser kan onödig inläggning på sjukhus undvikas 
och personen ges förutsättningar att bo kvar i sitt ordinära boende. 

 

Gemensam kunskapsinhämtning 

SVO anordnar regelbundet temakonferenser. Temakonferenserna behandlar olika aktuella 
ämnesområden och för samman forskning, politik och praktik och möjliggör erfarenhetsutbyte, 
lärande och utveckling inom områdena. De teman och ämnesområden som berörs i konferenserna 
ska utgå ifrån samverkansperspektivet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst och omsorg. Det 
ska också finnas en strävan efter att involvera skolan. Inbjudan ska gå ut brett. Avsikten är att 
temakonferenserna ska resultera i gemensamma ansatser till fortsatt utveckling och agerande inom 
området.  

SVO:s medlemmar håller varandra underrättade om kunskapssammanträden och konferenser som 
kan vara av intresse för övriga ledamöter i samrådet, kopplat till de arbetsområden som SVO har.  
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1 Samråd vård och omsorgs uppdrag 
Samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland, är ett samråd under 
länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd vård och omsorg 
har följande övergripande uppdrag ifrån huvudmännen: 

• Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i vård och 
omsorgsfrågor  

• Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande 
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen. 
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling 
och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt agerande. Detta kan 
exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.  

De gemensamma arbetsområdena anges årligen i en arbetsplan. Denna årsberättelse speglar arbetsplanen 
för 2018-19 och beskriver samrådets arbete under 2018.  

 

2 Arbetsområden 2018 
2.1 Prioriterat arbetsområde: Nära vård   
Nära vård är den vård som utförs nära patienten – primärvård, närsjukvård och vård i samverkan med 
kommunerna. Den nära vården hanterar vanligt förekommande sjukdomar och ofta förekommande insatser. 
Många insatser ges i hemmet via hemsjukvård eller mobila team. En väl fungerande samverkan mellan 
huvudmännen är centralt i den nära vården.  

Under 2018 har samråd vård och omsorg följt utvecklingen av nära vård genom information från aktuella 
verksamhetsföreträdare. Vidare har samrådet beslutat om tre invånarlöften kring nära vård.  

En förutsättning för god vård och omsorg och sömlös samverkan är tillgången på medarbetare med rätt 
kompetens hos huvudmännen. Vissa kompetensområden inom vård och omsorg berör både kommunerna 
och regionen. I november 2018 anordnade samrådet en temakonferens med temat kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling. Se även avsnitt 2.4 kring temakonferenser. Samrådet har också bidragit till projektet 
EVIKOMP där samtliga länets 13 kommuner deltar tillsammans med Region Östergötland och ITSAM. Syftet 
med projektet är att möta nuvarande och framtida behov av kompetens inom vård och omsorg, med målet att 
skapa en attraktiv arbetsplats.    

Under 2018 har samrådet följt utvecklingen kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
utifrån överenskommelsen om samverkan vid trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, som började gälla 2018-01-01.  

2.2 Prioriterat arbetsområde: Sammanhållen vård för barn och unga  
En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för ett gott liv 
hos varje individ. Under 2018 har samrådet fokuserat på första linjens vård och samverkan inom området 
psykisk ohälsa. Det är viktigt att barn och ungdomar har likvärdig tillgång till insatser som främjar deras 
hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Ett förslag till nytt ramavtal 
för ungdomshälsor togs fram under året. Arbetet med ett nytt avtal kommer att fortsätta även under 2019. 
Det tidigare ramavtalet har förlängts till och med 2019-12-31.  

I socialtjänstlagen (2001:453) och hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) finns från och med 15 april 2017 
bestämmelser om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Syftet är att stärka barnperspektivet och rättssäkerheten för 
barn som tvångsvårdas enligt LVU samt bidra med kvalitetsutveckling inom den sociala barn och 
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ungdomsvården med fokus på tvångsvård. Arbete med denna överenskommelse har pågått under år 2018 
och samrådet rekommenderar huvudmännen att fatta beslut om överenskommelsen under år 2019. 

2.3 Välfärdstekonologi/eHälsa 
Ny teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och 
beslutsfattare. Verksamhet och teknik måste samarbeta för att driva utvecklingen vidare. eHälsa handlar om 
att med stöd av teknik och IT arbeta med effektiv verksamhetsutveckling. Under år 2018 har samrådet varit 
delaktigt i framtagandet av en handlingsplan för eHälsa, samt rekommenderat huvudmännen att fatta beslut 
om handlingsplanen. Samrådet har också deltagit i eHälsodagen.  

2.4 Temakonferenser 
Samråd vård och omsorg har som mål att anordna en temakonferens per termin. Konferenserna tar upp 
aktuella ämnen och syftar till att erbjuda kunskapsinhämtning samt gemensam arena för diskussion och 
möjlighet att få samma bild av ett ämne. Inbjudan går ut brett till politiker, tjänstemän, profession, 
forskning, brukarföreträdare samt övriga berörda.  

Under 2018 har två temakonferenser genomförts. Under våren hölls en temakonferens med temat ”Personer 
med funktionsnedsättning: Hälsa och delaktighet” och under hösten en med temat ”Kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg i Östergötland”. Båda 
konferenserna var välbesökta med cirka 200 respektive 150 besökare och fick positiva omdömen från 
deltagarna.  

2.5 Övriga arbetsområden 
Utöver de prioriterade arbetsområdena är samrådet aktivt även i andra aktuella frågor som berör samverkan 
kring vård och omsorg. Samrådet har under år 2018 rekommenderat huvudmännen att fatta beslut om avtal 
för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård vilket också beslutats av huvudmännen och gäller från 
och med 2018-07-01. Avtalet omfattar läkarmedverkan i kommunal hälso-och sjukvård för 
hemsjukvårdspatienter i särskilt boende, korttidsboende, ordinärt boende och daglig verksamhet, 
dagverksamhet vilket innefattar äldreomsorg, socialpsykiatri, individ-och familjeomsorg samt personer med 
funktionsnedsättning. Avtalet ska utgöra grund och stöd för god samverkan mellan huvudmännen som 
skapar en trygg, säker och effektiv vård och förebygger undvikbar slutenvård och återinläggning 

Utöver ovan beskrivet har samrådet också fått information om och haft dialog om rehabiliteringsutredningen 
som genomförts inom Region Östergötland, ”Sätt Östergötland i rörelse”, hur regelverket gällande 
hjälpmedel revideras samt en beskrivning av prioriteringsmodellen. Samrådet har även bidragit i arbetet 
med framtagande av nytt avtal mellan Patientnämnden och länets kommuner. Under året har samrådet haft 
en stående punkt på agendan där tre kommuner varje gång får berätta för övriga om aktuella frågor inom 
kommunen.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Bidrag till BRIS region öst 2020 

 

Sammanfattning 
 

Föreningen BRIS (Barnens Rätt i Samhället) region Öst ansöker om 
verksamhetsbidrag för 2020. Bris ansöker om 50 000 kronor.  

BRIS är en ideell barnrättsorganisation som fungerar som språkrör för barn i utsatta 
situationer. Organisationen är ekonomiskt helt beroende av frivilliga bidrag, 
donationer och gåvor. 

BRIS verksamhet är dialogen med barn och ungdomar via Bris 116 111, Brismailen, 
Bris forum, Bris nätverk, Brischatten samt dialogen med vuxna om barn via Bris 
Vuxentelefon-om barn. Utifrån de dialoger Bris har med barn och ungdomar verkar 
Bris som en opinionsbildare och remissinstans för att föra fram fakta om hur barn 
har det. 

BRIS region Öst har sitt kansli i Norrköping och omfattar 22 kommuner och två 
regioner i sydöstra Sverige. 

I sin verksamhetsplan för 2017 skriver BRIS, att de under året hade 40 639 
kontakter med barn och vuxna. Av dessa var ca 28 415 kurativa kontakter vilket är 
en ökning med 5 % jämfört med 2016. Utöver detta erbjöds chat, diskussionsforum 
och gruppstöd på nätet.  De vanligaste kontaktorsakerna uppges vara: Psykisk 
ohälsa (36 %), Familj & familjekonflikter (27 %) samt vänner (22%). Våld, 
övergrepp och kränkningar utgör 20 % av kontakterna.  

Till ansökningshandlingarna har BRIS bifogat BRIS årsberättelse 2017, budget 2019 
med prognos 2020 och långsiktig plan 2017- 2021 samt ansökningen. 

 
Bedömning 

 
Kommunen anser att BRIS utför ett stort och viktigt arbete för att barn och 
ungdomar ska få förbättrade levnadsvillkor. Föreningen utgör ett viktigt 
komplement till samhällets övriga instanser vars uppdrag är att verka för att barn 
och ungdomar har goda och trygga levnadsvillkor. 

Kommunen har under flera år beviljat föreningen bidrag. 

 

 

 

190



   
Linda Ulriksson 

2019-07-26  2 (2)  

Dnr KS.2019.0401  

  

 

 

Förslag till beslut 

 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 

1. Att bevilja BRIS region Öst bidrag med 50 000 kronor för verksamhetsåret 
2020, vilket kommer tas från Individ och familjeomsorgens budget.  

 

 

 
Bilagor:  

 
Ansökan 
Årsredovisning m.m. BRIS 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Omsorgsberedningens förslag till Strategi för stöd till 
personer med psykisk funktionsnedsättning 

 
 

Sammanfattning 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-19, § 169, beslutades att ge 
omsorgsberedningen i uppdrag att revidera Handlingsplan för den kommunala 
psykiatrin, vilken omfattade tiden 2012–2016.  
 
Beredningen inledde sitt arbete med att studera den handlingsplan som skulle 

revideras. Handlingsplanens definition av kommunal psykiatri var vid och 

omfattade psykisk hälsa i ett brett perspektiv. Efter beaktande av aktuell terminologi 

kring området och behovet av att avgränsa omfattningen valde beredningen att 

fokusera på psykisk funktionsnedsättning. Då beredningar ska arbeta på en 

strategisk nivå beslutades även att anta begreppet strategi istället för handlingsplan. 

Därav benämns beredningens förslag Strategi för stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning. 

En uppföljning av föregående handlingsplan för kommunal psykiatri har utförts 

genom att be sektor social omsorg att kommentera de utvecklingsområden som 

fanns i handlingsplanen. Uppföljningsresultatet ligger till grund för mål och 

strategier när det gäller stöd till psykiskt funktionsnedsatta. Beredningen har under 

arbetets gång beaktat ett stort antal nationella dokument/lagar/regler, regionala 

överenskommelser och pågående arbete i Finspångs kommun kring psykisk hälsa 

och psykisk funktionsnedsättning. Beredningens arbetsprocess har fortlöpande 

rapporterats till kommunfullmäktige.  

 

Omsorgsberedningen redovisar utfört uppdrag i dokumenten: 

o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Finspångs 

kommun 

o Strategi för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Underlag 
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Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer 

med psykisk funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom berörs områden 

som hälso- och sjukvårdslagen och skolan. 

Om handlingsplanen antas som helhet så ser förvaltningen att det kommer att 

medföra ökade kostnader vid implementering.  

 
Juridiska och ekonomiska konsekvenser 
 
Förslaget på ny strategi omfattar åtta strategiska områden. Nedan omnämns de 

områden och strategier där förvaltningen bedömt att de ger juridiska eller 

ekonomiska konsekvenser. 

Lättillgänglig information 

Strategin anger att information riktad till personer med psykisk 

funktionsnedsättning ska anpassas till nya digitala sökvägar och digitala hjälpmedel 

av olika slag, inte minst för att nå yngre åldersgrupper. Förvaltningen arbetar 

kontinuerligt med att anpassa information till olika målgrupper. Om ambitionen 

innefattar att ta fram nya digitala sökvägar och hjälpmedel för att lättare nå fram 

med informationen så innebär detta en kostnad. 

Mötesplatser och anhörigstöd 

”Målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning 

och mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta erbjudas.” 

Sedan dokumentet färdigställdes har två kommunala träffpunkter avvecklats på 

grund av en kombination av minskat antal besök och kostnadsprioriteringar. En 

förutsättning för avvecklandet har varit det något utvidgade samarbetet med LP-

stiftelsen som initierats parallellt. LP-stiftelsen bedriver en välbesökt mötesplats, där 

merparten av deltagarna har/har haft någon form av beroendeproblematik. 

Området mötesplatser har stor utvecklingspotential, särskilt gällande att bredda 

utbudet för olika behovsgrupper, antingen i kommunal regi eller i samarbete med 

andra aktörer. En utveckling av mötesplatser skulle medföra en ökad kostnad. 

När det gäller att målgruppen ska erbjudas fritidssysselsättning, och stöd till att 

kunna delta, ingår det idag i biståndet bostad med särskild service. Vidare kan det 

även efter behovsbedömning och beslut ingå i insatsen boendestöd, att få stöd i 

aktiviteter och social samvaro. Insatsen kontaktperson kan även den vara en del i att 

få stöd inom området. För att nå hela målgruppen med denna strategi skulle en 

utökning och utveckling behövas inom flera delar av den kommunala 

verksamheten, vilket skulle medföra ökade kostnader. 
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Området anhörigstöd är under pågående översyn av omsorgsberedningen. Det 

bedöms vara mer ändamålsenligt att bedömningen av eventuella konsekvenser kring 

anhörigstöd utförs inom det arbetet. 

Boende och stöd i det egna hemmet 

En strategi för att nå målet är att boenden utformade speciellt för unga vuxna med 

neuropsykiatriska (NP) diagnoser ska i möjligaste mån säkerställas. Sektorn har en 

gruppbostad riktad mot personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En 

verksamhetsbeskrivning är framtagen som beskriver hur sektorn önskar utforma 

planerad nyproduktion av gruppbostäder. I verksamhetsbeskrivningen anges att allt 

som rör den planerade byggnadens utformning och miljöer ska vara utifrån den 

evidens som finns gällande vad som är bäst för individer med NP 

funktionsnedsättning. Att utforma nya gruppbostäder, eller ställa om befintliga, 

enligt den strategin ger ekonomiska konsekvenser. 

En fortsatt utveckling av arbetet med familjestöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning kommer att medföra ökade kostnader. 

Arbete och sysselsättning 

Sektor social omsorg ser en stor utvecklingspotential kring daglig sysselsättning för 

personer med NP-diagnoser. En utveckling inom området skulle ge ökade 

kostnader.  

Personalens kompetens och förhållningssätt 

”Genomföra behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser för personal i 

verksamheter som möter målgruppen. Inventeringen ska vara underlag för en 

kompetensutvecklingsplan, samt vid nyrekrytering.”  

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser som regleras i 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom 

sektor social omsorg finns nu tre stödpedagoger på plats, vilket ger ett utökat 

metodstöd och kompetensutvecklingsarbete för personalen. Statistik är framtagen 

över behovet av kompetensutveckling och det arbetas med en plan för arbetet 

framåt. Kompetensutveckling kommer att medföra en ökad kostnad. I dagsläget 

kan inte svar ges om detta medför konsekvenser för andra sektorer.  

Kvalitet 

Strategin anger att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska finnas och 

användas. Det finns idag ledningssystem för kvalitetsarbete i form av olika riktlinjer 

och stöddokument. Ett prioriterat uppdrag finns gällande att digitalisera 

ledningssystemet inom sektorerna vård och omsorg och social omsorg. Detta 

kommer att innebära initiala kostnader.  
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Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Att anta omsorgsberedningens förslag till strategi för stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

 
2. Att beakta ovan beskrivna ekonomiska konsekvenser inom 

budgetfördelningen, så att förutsättning finns för att genomföra strategin.  
 

3. Att uppdraget att revidera handlingsplanen för den kommunala psykiatrin 
förklaras avslutat. 

 
4. Att upphäva Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012–2016, 

antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20 § 169. 
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Inledning 

Uppdrag från Kommunfullmäktige 

Beredningen fick på Kommunfullmäktige 2018-09-19 uppdrag enligt nedan:  

 

Uppdrag till omsorgsberedningen - revidera handlingsplan för den kommunala 

psykiatrin  

 

Sammanfattning  

Nuvarande handlingsplan för den kommunala psykiatrin omfattar tiden 2012-2016 och 

behöver därför uppdateras.  

 

Omsorgsberedningen har tagit upp med kommunfullmäktiges presidium behovet att revidera 

handlingsplanen. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Att uppdra till omsorgsberedningen att enligt uppdragsplan KS.2018.0941-1 revidera 

handlingsplan för den kommunala psykiatrin.  

2. Att beredningens uppdrag ska vara klart 2018-12-31.  

 

Ledamöter i omsorgsberedningen 

Ingrid Westlund (V), ordförande 

Per-Olof Hårsmar (KD), vice ordförande 

Ing-Marie Jeansson (S) 

Lilian Bressler (M) 

Hakon Fältström (L) 

Britta Gustavsson (C) 

Gerd Femerström (SD) 

Bill Johansson (S) 

 

Genomförande av uppdraget 

Beredningen inledde sitt arbete med att studera den handlingsplan vi fått i uppdrag att 

revidera. Den definition som fanns var vid och omfattade ”psykisk hälsa” i ett brett 

perspektiv. Beredningen landade i, att i sin definition, särskilt fokusera ”psykisk 

funktionsnedsättning” med tanke på att det finns en arbetsgrupp som arbetar i ett vidare 

perspektiv kring psykisk ohälsa. Som en följd av detta val benämns beredningens förslag 

”Strategi för stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning - Finspångs kommun”  

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer med psykisk 

funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS. Dessutom berörs områden som hälso- och sjukvårdslagen 

och skolan. 
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Beredningen gjorde därefter en uppföljning av föregående handlingsplan för kommunal 

psykiatri genom att be sektor Social omsorg att kommentera de utvecklingsområden som 

fanns i handlingsplanen. Uppföljningsresultatet ligger till grund för mål och strategier när det 

gäller stöd till psykiskt funktionsnedsatta. Beredningen har under arbetets gång beaktat ett 

stort antal nationella dokument/lagar/regler, regionala överenskommelser och pågående arbete 

i Finspångs kommun kring psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning. 

Beredningens arbetsprocess har fortlöpande rapporterats till Kommunfullmäktige.  

Vissa delar i ”Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012-2016” som reviderats finns 

kvar eller har modifierats, och andra har tillkommit. 

Strategin behandlar följande åtta områden: 

 Lättillgänglig information 

 Mötesplatser och anhörigstöd 

 Samverkan 

 Boende och stöd i det egna hemmet 

 Arbete och sysselsättning 

 Brukarens behov, integritet, trygghet och självbestämmande 

 Personalens kompetens och förhållningssätt 

 Kvalitet 

 

Definition av begrepp som återkommer i planen  

 

 LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 

 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NP) - en övergripande beteckning för olika 

tillstånd som har koppling till centrala nervsystemet och som medför svårigheter med 

socialt samspel, kommunikation, impuls- och aktivitetskontroll, uppmärksamhet och 

inlärning, tex autismspektrum och adhd.
1
 

 

 Psykiskt funktionshinder - begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en 

person i relation till omgivningen
2
 

 

 Psykisk funktionsnedsättning - nedsättning av psykisk funktionsförmåga
3
 

 

 Psykisk ohälsa – allt från psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra 

dagliga liv till psykisk sjukdom.
4
 

 

 SoL – Socialtjänstlagen 

 

                                                 
1 Barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Brukardialogberedning 2 2011 - Landstinget i Östergötland 2011 

2 Socialstyrelsens termbank 

3 Socialstyrelsens termbank 

4 Fem fokusområden fem år framåt – regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020, Nationell samordnare inom 

området psykisk hälsa  
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 Återhämtning (från psykisk sjukdom) - man kan tala om social respektive total 

återhämtning, där social återhämtning beskriver en situation där individen har ett 

normalt socialt liv, där psykiska symtom kan finnas kvar men inte överskuggar 

tillvaron, där individen kan ha viss kontakt med psykiatrin och socialtjänsten men inte 

behöver heldygnsvård. Vid total återhämtning besväras individen inte längre av 

psykiska symtom och har ingen kontakt med psykiatrin eller socialtjänsten.
5
  

 

                                                 
5 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Socialstyrelsen 2018 
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Stödet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning – mål och strategier  

Inledningsvis presenteras några nationella, regionala och kommunala målformuleringar som 

styrt formandet av beredningens förslag till mål och därtill strategiska områden för stödet till 

psykiskt funktionsnedsatta i Finspångs kommun. 

Finspångs kommuns vision 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och 

livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande."
6
  

Nationellt mål för funktionshinderpolitiken 

”… uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 

funktionsnedsättning…” 
7
 

Regional överenskommelse 

”Syftet är att personer i målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i 

samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och andra insatser ska bidra till att 

individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 

boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och 

insatser som är samordnade…”
8
  

                                                 
6 Finspångs kommuns vision 
7
 Nationellt mål för funktionshinderpolitiken, prop 2016/17:188 

8 Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk, 2018 
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Mål 

Utifrån ovanstående formuleras Finspångs kommuns mål för stödet till personer med psykisk 

funktionsnedsättning: 

Personer med psykisk funktionsnedsättning ska ges möjlighet till återhämtning och 

delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra.  

Stöd och insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina 

funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och mellanmänskliga relationer.  

Strategier  

Här presenteras åtta strategiska områden utifrån Finspångs kommuns mål för personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Varje område inleds med en redogörelse av ett nuläge utifrån 

den uppföljning som gjorts av ”Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 2012-2016”.  

Lättillgänglig information 

Kommunens hemsida uppdateras kontinuerligt och finns nu också på finska. En 

”Informationsguide vid psykisk ohälsa” finns tillgänglig.  I broschyren framgår vart enskilda, 

både yngre och äldre, kan vända sig både när det gäller akuta situationer och övriga 

stödinsatser.   

 

Psykiatriska veckan, som genomförs årligen i samarbete med närliggande kommuner, vänder 

sig både till professionella och allmänhet.  Utbudet under veckan täcker upp olika åldrar.  

 

Strategier för att nå målen: 

 

 Information som riktas till personer med psykisk funktionsnedsättning och dess 

anhöriga, ska vara uppdaterad, lättillgänglig och lättläst. 

 Informationen ska anpassas till nya digitala sökvägar och digitala hjälpmedel av olika 

slag, inte minst för att nå yngre åldersgrupper 
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Mötesplatser och anhörigstöd 

Två kommunala träffpunkter finns, samt LP-stiftelsens träffpunkt som delvis finansieras av 

kommunen. Deltagandet är varierande och därför pågår en översyn för att analysera behov 

och förutsättningar för antalet träffpunkter. Dock är det så, att personalen inom den 

kommunala hemsjukvården riktad mot psykiatri, upplever att det saknas mötesplatser för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Anhörigstöd erhålls när behov framkommer. En gruppverksamhet ”Solkatten” finns för barn 

och unga som lever i familjer med psykisk funktionsnedsättning, missbruk etc. 

Strategier för att nå målen: 

 Målgruppen ska ha tillgång till och erbjudas en meningsfull fritidssysselsättning och 

mötesplatser. Vidare ska stöd till att kunna delta erbjudas.  

 Ensamhet ska förebyggas.  

 Anhörigstödet ska utvecklas. Särskilt fokus ska riktas på barn till personer med 

psykisk funktionsnedsättning och anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser 

(NP).  

Samverkan 

Finspångs kommun deltar tillsammans med Närsjukvården i Finspång (NIF) i ett projekt som 

syftar till tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Det finns också en 

överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och/eller personer med missbruk. En uppföljning/analys pågår gällande 

samordnad individuell plan (SIP). Strukturerad samverkan finns idag med frivillig- och 

intresseorganisationer, men kan utvecklas ytterligare. Det saknas i vissa fall rutiner och 

samordning vad gäller LSS och möjligheten till ekonomiskt bistånd. 

Strategier för att nå målen: 

 Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga 

samverkansformer mellan de kommunala verksamheter som kan finnas involverade 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

 Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga 

samverkansformer med verksamheter styrda av externa aktörer.  

 Kontinuiteten och uppföljningen av stödet och insatserna ska bibehållas kring den 

enskilde vid övergången mellan olika vårdformer och insatser. 
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Boende och stöd i det egna hemmet 

Riktlinjer för boendestöd finns framtagna.  En gruppbostad med 4 platser har öppnats 2017 

för personer med NP.   

Strategier för att nå målen: 

 Boende utformade speciellt för unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser ska i 

möjligaste mån säkerställas. 

 Fortsätta utveckla familjestödet till personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Arbete och sysselsättning 

Totalt sett finns 120 ”skapade tjänster” t.ex. trygghetsanställningar inom 

Arbetsmarknadsenheten. Knappt hälften av dessa innehas av människor med psykisk 

ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. AME har, utan framgång, försökt bjuda in det lokala 

näringslivet. Praktiksamordnaren har dock, i enskilda ärenden, hittat praktikplatser. Det finns 

ett stort behov av utbildade handledare som kan ta emot psykiskt funktionsnedsatta. 

Strategier för att nå målen: 

 Ha tillgång till meningsfull sysselsättning med sikte på arbetsmarknaden. 

 Undersöka samverkansmöjligheterna med det lokala närings- och föreningslivet 

inklusive intresseorganisationer. 

 Fortsatt utveckling av samverkan med Försäkringskassan, Region Östergötland och 

Arbetsförmedlingen för att underlätta målgruppens inträde på arbetsmarknaden. 

Brukarens behov, integritet, trygghet och självbestämmande 

Särskilt kvinnor med psykisk funktionsnedsättning är en riskgrupp för att utsättas för våld i 

nära relationer. Det finns idag dokument som beskriver riktlinjer kring riskfaktorer och 

handlingsplan rörande våld mot kvinnor. Dokumenten behöver uppdateras och utvecklas. 

Strategier för att nå målen: 

 Stödet, vården och rehabiliteringen ska utgå från brukarens behov, bygga på respekt 

för den enskildes självbestämmanderätt och integritet.  

 Den enskildes egna önskemål ska så långt som möjligt tillgodoses.  

 När åtgärder rör barn ska barnkonventionen beaktas.
9
 

 Både vuxnas och barns utsatthet för våld och övergrepp ska uppmärksammas, 

förebyggas och motverkas. 

                                                 

9 Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. 
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Bakgrund 

Strategin omfattar och fokuserar på kommunens stöd och insatser, till personer med psykisk 

funktionsnedsättning, som regleras i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

I bakgrunden redovisas aktuella mål och inriktningar på nationell och regional nivå. Här 

presenteras även ansvarsfördelning mellan region och kommun för målgruppen och 

huvudsakliga lagar som reglerar kommunens stöd till personer med psykisk 

funktionsnedsättning.  

Nationellt mål och inriktning 

Riksdagen fattade i november 2017 beslut om ett nytt nationellt mål för 

funktionshinderpolitiken och en ny inriktning för genomförandet av 

funktionshinderpolitiken.
1
 Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och 

full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen kompletterade i 

sitt beslut med att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har 

mångfald som grund. 

För att nå det nationella målet inriktas genomförandet av funktionshinderpolitiken mot fyra 

områden: 

 Principen om universell utformning. 

 Befintliga brister i tillgängligheten. 

 Individuella stöd och lösningar för individens självständighet. 

 Att förebygga och motverka diskriminering. 

Regional överenskommelse 

Under våren 2017 fattade samrådet för vård och omsorg (SVO) och länets ledningsgrupp vård 

och omsorg (LGVO) beslut om att sammanföra två tidigare överenskommelser kring psykisk 

funktionsnedsättning och missbruk till en gemensam. Detta resulterade i överenskommelsen 

”Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i 

Östergötland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk”
2
, 

giltig 2018-01-01 till 2021-12-31. Överenskommelsen ska tydliggöra ansvarsfördelningen 

mellan huvudmännen för båda målgrupperna och utgöra grund och stöd för det fortsatta 

gemensamma arbetet mellan kommunerna och regionen. 

                                                 

1 Nationellt mål för funktionshinderpolitiken, prop 2016/17:188 

2 Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk (2018).  
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Ansvar 

I överenskommelsen mellan kommunerna i Östergötland och region Östergötland, finns ett 

kapitel om ansvarsområden
3
. I detta kapitel finns ansvaret för kommunen, regionen och det 

gemensamma ansvaret specificerat. Här följer ett urval: 

Gemensamt ansvarstagande: 

 Förebyggande insatser, information, rådgivning, stöd och vägledning 

 Tidig upptäckt 

 Utredning och bedömning 

 Initiativ till att upprätta en samordnad individuell plan 

Kommunens ansvar: 

 Uppsökande verksamhet 

 Social utredning 

 Boende och boendestöd 

 Hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå i bostad med särskild 

service och hemsjukvård enligt överenskommelse mellan kommunerna och regionen i 

Östergötland och framtagna riktlinjer 

 Övriga insatser, tex kontaktperson och ledsagare 

Regionens ansvar: 

 Psykiatrisk utredning inklusive bedömning av psykisk funktionsnedsättning 

 Behandling och rehabilitering i såväl öppen som sluten psykiatrisk vård 

 Somatisk vård samt specialiserad hemsjukvård till personer över 18 år i enlighet med 

hemsjukvårdsavtalet och framtagna riktlinjer 

 Läkarinsatser i boende med särskild service 

 Råd och stöd till personer som tillhör LSS personkrets 

 

                                                 
3 Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk, s.10  
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Lagar för kommunens stöd 

Här redovisas de mest relevanta paragraferna i aktuella lagar som reglerar kommunens stöd 

till personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Lagar som nämns: 

 

 Socialtjänstlagen, SoL 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

 Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

 Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 

 Skollagen, SkolL 

 

 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänstlagen är en ramlag som anger de övergripande mål och riktlinjer som styr 

verksamheten. Lagen innehåller dock en rättighetsparagraf som säger att den som inte själv 

kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd 

enligt socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå 

och biståndet (stödet) ska stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

1 kap. 1 § Portalparagrafen 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet, 

- jämlikhet i levnadsvillkor, 

- aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

2 kap 7 § Individuell plan för samverkan mellan kommun och landsting 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården 

ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 

om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina 

behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen 

ska påbörjas utan dröjsmål. 

 

5 kap. 7 § Socialnämndens ansvar för människor med funktionshinder 

Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 

betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att 

leva som andra. 

 

Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får 

bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. 

 

Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av sådana 

svårigheter som avses i första stycket behöver ett sådant boende. 
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5 kap. 8 § Uppsökande verksamhet och planering för människor med funktionshinder 

Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för 

människor med fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande 

verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på dessa områden. 

 

Kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra 

samhällsorgan och organisationer. 

5 kap. 8 a § Överenskommelser mellan kommuner och landsting om samarbete kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning 

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som 

företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållet i överenskommelsen. Lag (2009:981). 

 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som ska garantera 

personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor.  

 

1 § Personkretsen 

Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 

personer 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

 

2 § Kommuners och landstings ansvar 

Varje landsting skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser  

enligt 9 § 1. 

 

Varje kommun skall, om inte något annat avtalats enligt 17 §, svara för insatser  

enligt 9 § 2-10. Lag (2005:125). 
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9 § Insatserna 

Insatserna för särskilt stöd och service är 

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och 

livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder, 

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan 

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. 

socialförsäkringsbalken, 

3. ledsagarservice, 

4. biträde av kontaktperson, 

5. avlösarservice i hemmet, 

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov, 

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver 

bo utanför föräldrahemmet, 

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. Lag (2010:480). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

1 april 2017 ersattes den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) med den nya (2017:30). 

Syftet med den nya HSL var att göra regelverket mer överskådligt, tydligare och mer 

lättillgängligt och mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. I HSL finns 

bestämmelser om kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet.  

3 kap. Allmänt 

1§ Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. 

 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till 

vården. 

 

2§ Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

 

12 kap. Ansvar att erbjuda hälso- och sjukvård 

1§ Kommunen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen 

bor i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje 

stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen ska även i 

samband med dagverksamhet enligt 3 kap. 6 § samma lag erbjuda en god hälso- och sjukvård 

åt den som vistas i dagverksamheten. 

 

14 kap. Överlåtelse av ansvar från landsting till kommun 

1 §   Landstinget får till en kommun inom landstinget överlåta skyldigheten att erbjuda hälso- 

och sjukvård i hemmet (hemsjukvård) i ordinärt boende, om landstinget och kommunen 

kommer överens om det. Överenskommelsen får inte avse ansvar för hälso- och sjukvård som 

ges av läkare. Överenskommelsen får även avse ansvar för sådana förbrukningsartiklar som 

avses i 8 kap. 9 §. 
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Landstinget får lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av 

överlåtelsen. 

16 kap. Samverkan mellan huvudmännen 

3 §   Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett samarbete i fråga om 

   1. personer med psykisk funktionsnedsättning, 

   2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, 

läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar, och 

   3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

4 §   När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från 

socialtjänsten, ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. 

 

Offentlighets- och sekretesslag, OSL 

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters sekretess. De 

olika verksamheternas sekretess regleras i olika paragrafer. Nedan redovisas det som gäller 

socialtjänsten och jämställd verksamhet. 

26 kap. Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet 

1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, 

om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men. 

 

Med socialtjänst förstås i denna lag 

1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst, 

2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan 

samtycke, och 

3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens 

institutionsstyrelse. 

(…) 

Med socialtjänst jämställs 

1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, 

2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, 

3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och 

4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
4
 

 

Skollag, SkolL 

Skolan är enligt skollagen skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för elevens 

individuella behov. Alla elever ska få möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling.  

 

 

 

                                                 
4 Anmälningar och beslut i vissa ärenden. 
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INLEDNING 

Handlingsplan för den kommunala psykiatrin 

Beredningen för social omsorg fick i september 2010 uppdraget att utifrån följande angivna 

och av beredningen framtagna utvecklingsområden: boende, neuropsykiatri, daglig 

verksamhet/sysselsättning, anhörigstöd och kompetensutvecklingsbehov inom den 

kommunala psykiatrin, ta fram en politisk handlingsplan för kommunen. 

Planen har tagits fram i nära samverkan med tjänstemän från sektorsledningarna. I arbetet har 

bland annat regeringens skrivelse 2008/09 ”En politik för personer med psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning”, samt Sveriges kommuner och Landstings positionspapper ”Psykisk 

hälsa, barn och ungdom” använts som underlag. Beredningen har genomfört studiebesök och 

haft flera informationsträffar med olika företrädare för den kommunala psykiatrin och för 

skolhälsovården. 

Handlingsplanen ska ange inriktning för det framtida arbetet inom den kommunala psykiatrin 

och utgöra grunden för planeringsperioden 2012-2016.  

Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som årligen ska stämmas av i samband med 

årsredovisningen. Som stöd för uppföljningen och utvärderingen används bland annat de 

verktyg kommunen har i dag i form av exempelvis medarbetarenkäten, brukarenkät och det 

interna kvalitetsuppföljningssystemet. 

Beredningen har i sitt arbete med handlingsplanen för den kommunala psykiatrin valt att 

arbeta utifrån en vid definition av kommunal psykiatri. Detta innebär att planen omfattar 

riktlinjer och utvecklingsområden för alla de kommunala aktörer som kommer i kontakt med 

personer med psykisk ohälsa. För att arbetet med planen ska bli hanterbart har beredningen 

gjort ett aktivt val att inte behandla missbruks- och beroendevården. Dessa områden bör dock 

behandlas i ett framtida arbete. 

Planen behandlar följande områden: 

 Information 

 Förebyggande arbete och anhörigstöd 

 Boende och stöd i det egna hemmet 

 Arbete och sysselsättning 

 Personalkompetens och personalförsörjning 

 Kvalitetsarbete 
 

Definition av begrepp som återkommer i planen 

Psykisk ohälsa används idag ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär 

och psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på 

psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De 

psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka 

funktionsförmågan. Symtomen behöver inte vara så omfattande att diagnos kan sättas och kan 

vara normala reaktioner på en påfrestade livssituation. Psykiska sjukdomar och psykiskt 

funktionshinder är när symtom eller funktionsnedsättning är av den typ eller grad att det 

kvalificerar till en diagnos. 
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BAKGRUND 

Målsättningar 

Utgångspunkten i arbetet med kommunens handlingsplan för den kommunala psykiatrin är de 

nationella riktlinjerna för psykiatrin
1
 och kommunens egna mål

2
.  

Nationella riktlinjer för psykiatrin 

Den nationella satsningen på psykiatrin innefattar tre huvudområden: 

Vården 

Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom ska ha tillgång till en kunskapsbaserad och god 

vård samt rehabilitering när och där den behövs. 

Vardagen 

Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel ska vara varierat och 

anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har. 

Valfriheten 

Personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning ska i ökad utsträckning ges 

möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings- och 

stödinsatser liksom utformningen av dessa insatser. 

Fyra prioriterade områden i arbetet lyfts fram: barn och unga, sysselsättning, 

kompetenshöjning och kvalitetsutveckling.  

Ansvarsfördelning stat, landsting och 

kommun 

Samhällets ansvar för att ge god vård och omsorg till människor med psykisk sjukdom och 

psykisk funktionsnedsättning fördelas mellan stat, landsting och kommun. 

Staten har bland annat ansvar för att stimulera forskning, kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning. Att genom lagstiftningen verka för en utveckling mot en god och säker 

vård, tillsätta utredningar, ge myndigheter uppdrag. Staten kan även genom statliga bidrag 

stimulera utvecklingen inom området. 

Landstinget ska erbjuda god hälso- och sjukvård, hänvisa patienter i behov till psykiatriska 

specialistvården. Landstinget ska erbjuda rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Hälso-

och sjukvården har även möjlighet att tillämpa tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Enligt lagen om stöd och service 

                                                 

1 Regeringens skrivelse 2008/09:185 

2 Strategisk plan 2012-2014  
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till vissa funktionshindrade (LSS) ska landstinget även se till att personer som omfattas av 

lagen får rådgivning och annat personligt stöd.  

Kommunen har genom socialtjänsten huvudansvaret för boende och sysselsättning för 

personer med psykisk funktionsnedsättning. Enligt socialtjänstlagen (SoL)
3
 ska ansvarig 

nämnd känna till levnadsförhållandena i kommunen för målgruppen och informera om vad 

som kan erbjudas dem. Kommunen ska i samverkan med berörda myndigheter planera sina 

insatser för den enskilde. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem 

tillgodosedda på annat sätt, har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd för sin försörjning och 

för sin livsföring i övrigt. Kommunen ansvarar för insatser enligt Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrare (LSS). Kommunen har möjlighet att utöva tvång med stöd av 

lagen om vård av unga (LVU), se nedan. 

Övergripande lagar som styr verksamheten 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Barn, vuxna och äldre med psykisk ohälsa ska enligt hälso- och sjukvårdslagen samt den 

nationella vårdgarantin ha tillgång till en kunskapsbaserad och god vård, samt rehabilitering 

när och där de behöver den. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrare är en rättighetslag. Den garanterar goda 

levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder och personer med 

andra varaktiga fysiska och/eller psykiska funktionshinder (funktionshindret får inte bero på 

normalt åldrande), som gör att de har svårt att klara sig i vardagen utan stöd och service. Den 

enskilde ska utifrån sina egna behov och förutsättningar själv kunna påverka det stöd och den 

service han eller hon får. 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Rätten till stöd och hjälp (bistånd) regleras i socialtjänstlagen (SoL). Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå och 

biståndet (stödet) ska stärka hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Skollagen (SkolL) 

Elevhälsan ska enligt skollagen omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. 

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator. Skollagen reglerar även skolans skyldighet att anmäla 

oro om barn som far illa till ansvarig socialnämnd. 

Tvångsvård (LVU, LPT, LRV) 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar tvångsomhändertagande av 

unga människor under 18 år och i vissa fall av unga under 20 år. Grunderna för 

omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden
4
 eller eget beteende

5
. Om vården kan 

                                                 

3 Socialtjänstlagen 3 kap 1 § 

4 Enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 2 och 3 §. 
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genomföras frivilligt genom SoL tillämpas inte LVU. De brister som föreligger i barnets 

hemmiljö ska vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras. Det ska finnas en påtaglig 

risk för att den unges hälsa eller utveckling annars skadas.  

Vård ska i största möjliga mån genomföras frivilligt. Om så inte kan ske kan, om kriterierna 

uppfylls, tvångslagsstiftning tillämpas. Beslut om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten. 

Detta efter ansökan från socialnämnd gällande LVU eller från läkare inom landstinget för 

LPT eller LRV. Inför ansökan till förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård eller 

öppen rättspsykiatrisk vård ska en vård- och omsorgsplan upprättas. Den beskriver 

insatser/åtgärder från hälso- och sjukvård och/eller socialtjänst för den enskilde och har 

upprättats efter samordnad vård- och omsorgsplanering.  

Aktörer 

Det finns olika aktörer involverade i arbetet med att upptäcka, förebygga och rehabilitera 

personer med psykisk ohälsa. Bilden nedan är indelad i tre nivåer: den generella nivån, första 

linjens nivå och specialistnivån. 

Den generella nivån: aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp och 

lotsar vidare personer som behöver mer stöd än vad som kan ges på denna nivå. 

Första linjens nivå: aktörerna på första linjens nivå erbjuder stöd när den generella nivån inte 

räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Individen själv kan också söka stöd 

från första linjens nivå. 

Specialistnivå: aktörerna på specialistnivån arbetar med medelsvår och svår psykisk ohälsa. 

 

                                                                                                                                                         

5 Enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §. 

   

  

  

Första linjen 
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den 
generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till 
specialistnivå vid behov. Individen kan också själv söka 
stöd från dessa aktörer. 
 

 

 

Specialistnivå 
På denna nivå arbetar specialisterna med 
medelsvår och svår psykisk ohälsa.   
 

 

 

 

 

Generell nivå 
Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt 
fångar upp individer som behöver mer stöd än vad 
som kan ges på den generella nivån.  
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För att de olika nivåerna ska fungera utifrån de ovan givna definitionerna krävs att det finns 

en kunskap om vilka aktörer som kan finnas inblandade runt en individ. För aktörerna från 

kommun, landsting och stat krävs att samverkan fungerar och att det är klart definierat vem 

som gör vad. 

Som en bilaga till denna handlingsplan finns exempel på aktörspyramider som visar delar av 

befintliga aktörer 2011. Pyramiderna illustrerar komplexiteten kring antalet olika aktörer och 

huvudmän som är involverade i arbetet med psykisk ohälsa.  

Kommunens roll  

Kommunen ska utgöra en viktig aktör i arbetet med att stärka samverkan med den vård som 

landstinget erbjuder men också gentemot ideella organisationer och föreningar i arbetet med 

att sprida kunskap och förståelse för behov hos personer med psykisk ohälsa. Samverkan 

mellan olika aktörer och myndigheter är en lagstadgad skyldighet
6
. 

Kommunen som aktör ska ta sitt ansvar för att det finns en tydlig samverkan utifrån den 

enskilda individens behov när flera verksamheter finns med i stödet runt personer med 

psykisk ohälsa. En processledare
7
 ska utses. 

Vid verksamhetsförändringar som berör personer med psykisk ohälsa ska hänsyn tas till hur 

de olika nivåerna inom stödet för personer med psykisk ohälsa påverkas. 

Verksamhetsförändringar ska utgå från individens behov och präglas av evidens och rätt 

kompetens och erfarenhet och vara utvärderingsbara.  

                                                 

6 Exempelvis enligt SoL 3 kap 4, 5 § och LPT 7 §. 

7 Med processledare avses en person med uppdrag att, med samtycke från individen, fungera som samordnare av individens 

olika insatser. Med individens samtycke kan även processledaren ha uppdraget att vara informationskanal mellan olika 

tjänstemän som har kontakt med individen.  

234



 

 8 

Mål för den kommunala psykiatrin i Finspångs 

kommun 

Finspångs kommuns vision: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och 

livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande". 

Utifrån denna vision och de nationella riktlinjerna ska för den kommunala psykiatrin följande 

mål gälla: 

 Stödet, vården och rehabiliteringen ska utgå från brukarens behov, bygga på respekt 

för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Hänsyn ska tas till kön, ålder 

och etnicitet. När åtgärder rör barn ska barnkonventionen beaktas.  

 Barn och ungdomar ska prioriteras. 

 Den enskilde och dennes närstående
8
 ska vara välinformerade och delaktiga i de 

åtgärder som planeras. 

 Stödet, vården och rehabiliteringen ska garantera god säkerhet, bygga på evidens och 

beprövad erfarenhet samt vara uppföljningsbar. 

 De hinder för ett aktivt liv och delaktighet i samhället som en psykisk sjukdom eller en 

psykisk funktionsnedsättning kan leda till ska motverkas och förebyggas i livets olika 

skeden. 

 Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeinsatser och hjälpmedel ska vara varierat och 

anpassat för att möta de behov som personer med psykisk funktionsnedsättning har. 

 Kommunen ska vara en aktiv aktör i arbetet med att utveckla olika samverkansformer 

mellan berörda aktörer. 

 Det ska finnas en öppenhet för att komplettera de kommunala stödinsatserna genom 

att stödja utformningen av exempelvis sociala företag. 

                                                 

8 När individen ger sitt samtycke till att närstående informeras. 
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INFORMATION 

För att kunna fatta självständiga beslut, ta ansvar för sin livssituation och hitta de stödinsatser 

som erbjuds personer med psykisk ohälsa krävs tillgång till rätt och lättillgänglig information. 

Informationen ska vara anpassad efter mottagarens behov och förutsättningar och finnas 

tillgänglig på olika språk, lätt svenska och för personer i olika åldrar. Informationen ska riktas 

både till individen som behöver stöd men även till anhöriga. 

IT-tekniken är ett redskap, men också olika informationskanaler som exempelvis broschyrer, 

information i lokalpress, uppsökande verksamhet och kommunens hemsida är viktiga för att 

förmedla information.  

Möjlighet att kunna få ställa frågor och bli lotsad till rätt stödinstans är av stor vikt både för 

den enskilde men även för anhöriga eller andra personer i individens närhet.  

Kommunen ska ha en viktig roll för att öka det allmänna medvetandet i samhället och skapa 

förståelse och kunskap kring psykisk ohälsa.  

Utvecklingsområden 

 Lättillgängligt och lättläst informationsmaterial tas fram och finns översatt till olika, 

för kommunmedborgarna, aktuella språk. Materialet ska anpassas till olika åldrar. 

 Nya vägar att sprida information och möjlighet till nya och lättillgängliga 

kontaktkanaler för den enskilda individen eller den anhörige utarbetas. 

 Information inom kommunens verksamheter och mellan de olika kommunala 

verksamheterna kring arbetet med personer med psykisk ohälsa utvecklas. I detta 

arbete ska stort fokus riktas mot barn- och ungdomsgruppen för att tidigt uppräcka 

symptom på psykisk ohälsa.  

 Information för att öka medvetandet om psykisk ohälsa och påverka attityder riktad till 

allmänheten ska utvecklas. 

FÖREBYGGANDE ARBETE OCH 

ANHÖRIGSTÖD 

Det är på den generella nivån som det förebyggande arbetet ska ske. Det är främst här 

symptom på psykisk ohälsa ska upptäckas och det är här det första stödet som behövs ska ges. 

För detta behövs god kunskap och väl utvecklade kommunikationsvägar mellan och inom de 

verksamheter som finns på den generella nivån.  

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. För barn och ungdomar har skolan en stor roll 

i det förebyggande arbetet. Samarbetet mellan förskola, skola, kommunal fritidsverksamhet 

och socialtjänst ska vara välutvecklat och ska ha av hela verksamheten kända och fasta 

rutiner. Elevhälsan har ett särskilt uppdrag att tillse att ett strukturerat och forskningsbaserat 

förebyggande arbete sker i förskolor och skolor. 
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Kommunens ansvar för informationsspridning till de icke kommunala verksamheterna är av 

största vikt. Det ska vara enkelt att få svar på frågor om psykisk ohälsa och informationen ska 

vara god kring var stöd kan ges.  

Anhörigas insatser inom vård och omsorg är viktiga. Insatserna sker ofta i det tysta och stödet 

till de anhöriga behöver utvecklas. Barn till personer med psykisk ohälsa är en grupp som 

behöver synliggöras och stöttas. Anhörigstöd riktat till alla åldersgrupper samt 

kommunikationskanaler till olika intresseorganisationer ska finnas.  

Vid arbetet kring den enskilda individen där olika verksamheter finns inblandade ska alltid en 

processledare utses. 

Utvecklingsområden 

 Utveckla kända, tydliga och fasta samverkansformer mellan de kommunala 

verksamheter som kan finnas involverade kring personer med psykisk ohälsa. Barn 

och ungdomar är prioriterade. 

 Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla kända, fasta och tydliga 

samverkansformer med verksamheter styrda av externa aktörer. 

 Utveckla mötesplatser och träffpunkter. 

 All personal verksam inom förskola/skola och kommunal fritidsverksamhet ska ha 

kunskap om psykisk ohälsa och de stödvägar som kommunen erbjuder. Stödet och 

handledningen kring pedagogiska metoder på individnivå, i syfte att främja god 

psykisk hälsa, ska utvecklas inom förskola och skola. 

 Anhörigstödet ska utvecklas. Särskilt fokus ska riktas på barn till personer med 

psykisk ohälsa och anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser. 

BOENDE OCH STÖD I DET EGNA HEMMET 

Personer med psykisk funktionsnedsättning och med betydande svårigheter i sin livsföring ska 

få bo på ett sätt som är anpassat efter deras behov av särskilt stöd. För detta ändamål ska det 

finnas bostäder med särskild service och ett välutvecklat boendestöd.  

Målet för dessa insatser ska vara att stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv. 

Särskild uppmärksamhet ska riktas mot stödet till unga för att skapa möjlighet till eget 

boende. De kommunala boendeenheterna ska ha expertkompetens knuten till sig i form av 

psykiatrisköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

I organiseringen av boenden och boendestöd ska hänsyn tas till olika åldersgrupper. Stödet 

ska vara flexibelt och lättillgängligt.  

Fritids- och kulturaktiviteter efter den enskildes förutsättningar ska tillförsäkras den som bor i 

bostad med särskild service. Kommunens generella fritids- och kulturutbud ska vara 

tillgängligt även för målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.  
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Utvecklingsområden 

 Utveckling av boendestöd till unga vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. 

 Utveckla familjestödet för personer med psykisk ohälsa. 

 Översyn av boendeformer för unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Särskilt 

ska behoven hos unga med neuropsykiatriska diagnoser beaktas. 

 Översyn av boendeformer för äldre med psykisk funktionsnedsättning. 

 Följa kommunaliseringen av hemsjukvården. 

ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING 

Att vara delaktig i samhället som helhet är ett av de övergripande målen för den kommunala 

psykiatrin i Finspångs kommun. Att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning är en 

viktig del av detta.  

Kommunen ska medverka till att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att 

komma in på arbetsmarknaden eller för personer med betydande svårigheter i sin livsföring att 

få en meningsfull sysselsättning. I detta arbete är samverkan med exempelvis 

arbetsförmedling, landsting och försäkringskassa av avgörande betydelse. Kommunen ska i 

detta arbete vara en aktiv aktör både i att initiera och att utveckla samverkansformer. Även i 

kontakten med det privata näringslivet ska kommunen aktivt arbeta för att skapa förståelse för 

målgruppen. Finspångs kommun är positiv till etableringen av sociala företag. 

För de individer som ej har förmåga till arbete ska kommunen erbjuda daglig verksamhet 

enligt socialtjänstlagen efter individuella behov. Kommunen ska eftersträva att även kunna 

erbjuda daglig sysselsättning i öppen verksamhet utan biståndsbeslut.  

Utvecklingsområden 

 Översyn av möjligheten till individanpassade anställningsformer inom de kommunala 

verksamheterna. 

 Utvecklad samverkan med det lokala näringslivet. 

 Fortsatt utveckling av samverkan med försäkringskassa, landsting och 

arbetsförmedling. 

PERSONALKOMPETENS OCH 

PERSONALFÖRSÖRJNING 

Stor yrkesskicklighet, empati och social förmåga är viktiga egenskaper för de som arbetar 

inom den kommunala psykiatrin och för de som kommer i kontakt med personer med psykisk 

ohälsa. Kvaliteten inom verksamheterna hänger samman med personalens kunskap. 

Handledning och metodstöd ska vara inbyggt i verksamheten. 
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Finspångs kommun ska fortlöpande arbeta med kompetensutveckling. Både den generella 

kompetens- och kunskapsnivån och den mer specialinriktade kunskapsnivån behöver ständigt 

utvecklas. Målet är att all personal inom den kommunala psykiatrin och de personer inom den 

generella nivån (se ovan) som kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa, ska ha 

kompetens för sina arbetsuppgifter.   

De stora kommande pensionsavgångarna inom vård och omsorg kan komma att bli ett 

framtida problem. En personalförsörjningsplan ska ligga till grund för framtida planering.  

Utvecklingsområden 

 Öka kunskapen kring neuropsykiatriska diagnoser.  

 Genomförande av en behovsinventering av kompetensutvecklingsinsatser avseende 

alla nivåer (generella nivån, första linjen och specialistnivån).  

 Kunskapen kring psykisk ohälsa och äldre ska utvecklas. 

 Se över behovet av specialpedagogisk kompetens inom kommunens boendeenheter för 

målgruppen. 

KVALITETSARBETE 

Ett kvalitetssystem är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå. Här ska klargöras 

vad medborgaren kan förvänta sig av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, 

organisation och kompetens. Kvalitetsarbetet ska vara känt och förankrat både på politisk nivå 

och på verksamhetsnivå. Kvalitetssystemet är ett verktyg för att uppmärksamma och åtgärda 

de brister som uppstår i verksamheten. Det pågår ett arbete i kommunen med att utveckla 

kvalitetsarbetet. Hela kvalitetssystemet ska fungera som en lärande process i verksamheten. 

Ett första steg är att arbeta med uppföljningssystemen. Uppföljningen ska spegla 

verksamheterna och utgå från olika metoder och uppföljningsverktyg som till exempel 

enkäter, fokusgrupper och kollegial granskning. Finspångs kommun ska också delta i olika 

jämförelseprojekt. 

Synpunkter på den kommunala psykiatrin är värdefulla och ger kunskap om vad som bör 

förbättras i verksamheterna. Det ska vara enkelt att framföra synpunkter och klagomål och 

den som för fram synpunkter ska bli bemött med respekt och få kunskap om vilka eventuella 

åtgärder som vidtagits. 

Utvecklingsområden 

 Alla verksamheter ska ha framtagna mål- och aktivitetsplaner som ska vara 

utvärderingsbara. 

 Utvärderingar och uppföljningar inom verksamheter som samverkar ska göras 

gemensamt. 
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Bilagor 

 

I bilagorna visas exempel på aktörspyramider som visar delar av befintliga aktörer 2011. 

Pyramiderna illustrerar komplexiteten kring antalet olika aktörer och huvudmän som är 

involverade i arbetet med psykisk ohälsa.
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VUP 

RPR NP-team 

Flyktingmedicinskt centrum 

Beroendeklinken 

Kriminalvård Myndighetskontor 

ACT-teamet 

Frivård 

NIF 

Boendestöd
et 

Behandlingsteam 

Boende och daglig verksamhet enligt SoL 

Boende och daglig verksamhet enligt LSS 

Boendestödet 

Träffpunktsverksamhet 

verksamhet 

NIF MVC Behandlingsteam Ungdomshälsa 

Anhörigstöd Vuxenutbildningscentrum 

AMC Företagshälsovård Polis Föreningar 

Medborgarcentrum Socialt företagande Församlingar Brukarorganisationer 

Samhall 

Huvudmän 

Övriga 

Landsting 

Kommun 

Samverkan 
kommun 
och 
landsting 

 

Vuxna  

Specialistnivå 
På denna nivå arbetar 
specialisterna med medelsvår och 
svår psykisk ohälsa.   
 

 

 

 

 

Första linjen 
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd 
när den generella nivån inte räcker till 
samt lotsar vidare till specialistnivå vid 
behov. Individen kan också själv söka 
stöd från dessa aktörer. 
 

 

 

Generell nivå 
Aktörerna på denna nivå 
arbetar förebyggande samt 
fångar upp individer som 
behöver mer stöd än vad 
som kan ges på den 
generella nivån.  
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Kommentarer till pyramiden - vuxna 

Pyramiden har fungerat som informationsunderlag och stöd till beredningens arbete. I pyramiden ses exempel på olika aktörer som kommer 

i kontakt med och erbjuder stödinsatser till vuxna i Finspång med psykisk ohälsa 2011. Reservation för att fler aktörer kan finnas och att 

dessa aktörer inte enbart vänder sig till personer med psykisk ohälsa. 

De olika nivåerna  

Nedan följer en definition av de olika nivåerna samt exempel på aktörernas (ett urval) verksamheter. 

Generell nivå 

Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp och lotsar vidare personer som behöver mer stöd än vad som kan ges på 

den generella nivån.  

NIF (Närsjukvården i Finspång) 

Verksamheten vid Närsjukvården i Finspång består av både primärvård och sjukhusvård i samma organisation.  

Vid Primärvården arbetar t.ex. Läkare, distriktssköterskor, kuratorer de arbetar med bl.a. behandling, provtagning, rehabrådgivning, 

psykosocial problematik, beroendeproblematik. 

MVC 

Mödravård arbetar med gravida kvinnors hälsa och föräldraförberedelse, mödravården är en del av Kvinnoklinikerna i Östergötland.   

Behandlingsteamet 

Arbetar med information och uppsökande verksamhet kring psykosocial problematik och med missbruk och beroendeproblematik, 

målgrupp vuxna personer från 19 år (arbetar även uppsökande till yngre personer under riskhelger i samverkan med barn och 

ungdomssektorn). Arbetet sker i samverkan med NIF. 

Ungdomshälsa 

Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning. Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till 

25 år. Samverkan kommun och landsting. 

Boendestöd 

Arbetar bl.a. med uppsökande verksamhet.  
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Anhörigstöd 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder. Syftet med att stödja anhöriga är framför allt att minska deras fysiska och psykiska 

belastning. 

Den anhöriga kan genom stödet få en förbättrad livssituation samtidigt som risken för ohälsa kan minskas.   

Träffpunktsverksamhet 

Bryta isolering, skapa socialgemenskap och sysselsättning drivs i café och daglig verksamhets form i ”gamla brandstationen”. 

Vuxenutbildningscentrum 

Erbjuder utbildningar utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål. 

AMC 

Arbetsmarknadscentrum riktar sig till arbetslösa personer som genomför arbetsträning och arbetspraktik. 

Företagshälsovård 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagaren den företagshälsovård som arbetsförhållanden kräver. 

Företagshälsovården kan också göra läkarundersökningar och hälsokontroller, samt hjälpa till vid kriser, missbruk och stress i arbetet. 

Medborgarcentrum 

Samverkan på lokalnivå mellan socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, NIF. Personer med psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver ett individanpassat och samlat stöd av psykiatrin, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

för att de ska komma ut i arbetslivet. 

Polis 

Arbetar brottsförebyggande. 

Föreningar, Församlingar, Brukarorganisationer  

T.ex. RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Schizofreniförbundet - intresseorganisation som arbetar för personer med 

schizofreni eller liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga, svenska kyrkans och frikyrkornas verksamheter. Stöttas i vissa fall av 

kommunen i form av föreningsbidrag eller driftbidrag. 
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Första linjen 

Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Individen 

själv kan också själva söka stöd från dessa. 

NIF 

Primärvårdens läkare bedömer patienter med upplevd psykisk ohälsa. Primärvården ansvarar för diagnostisering, läkemedelsbehandling, 

vidareremittering och uppföljning. Eventuellt sjukskrivningsbehov bedöms av läkare.  

Samtal kan ges i form av krisbearbetning, terapeutiska samtal och insiktsskapande samtal.  

Behandlingsteamet 

Finspångs kommuns socialtjänst ansvarar tillsammans med landstinget för behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika.  

Behandlingsteamet erbjuder samtalsstöd, rådgivning eller behandling kring missbruk eller beroendeproblematik och psykosocialt stöd vid 

psykisk ohälsa. Målgrupp är de som är 19 år och äldre. 

Boendestöd 

Boendestödsteamet jobbar med personer som behöver stöd och har eget boende. Målgruppen är personer över 19 år med psykisk ohälsa 

och eller med missbruk/beroendeproblematik. 

För målgruppen finns även jourboende, stödboende, motivationsboende. 

Boende och daglig verksamhet enligt LSS och SoL 

Boende inom socialpsykiatrin:  

 Gruppbostäder 

 Boende för unga-vuxna med NP-problematik 

 Autismboende  

 Daglig verksamhet  

 

Polis 

Arbetar brottsförebyggande. Polisen omhändertar personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer) som anses vara en 

fara för sig själv eller andra. En omhändertaganderapport skrivs alltid av polisen och tillkännages socialtjänsten. 
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Frivård  

Är kriminalvård i frihet och innebär kontroll och stöd. Frivården övervakar klienter som döms till skyddstillsyn, samhällstjänst, 

kontraktsvård, är villkorligt frigivna och de klienter som har fotboja istället för fängelsestraff. 

Specialist 

På denna nivå arbetar specialisterna med medelsvår och svår psykisk ohälsa.  

Myndighetskontoret 

Socialjour och socialtjänstens utredningsenhet. Utreder och bedömer rätten till bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade), LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

VUP (Vuxenpsykiatriska kliniken) 

Vuxenpsykiatriska kliniken är en verksamhet med specialiteten allmänpsykiatri. Specialistpsykiatrin ansvarar för behandlingsinsatser till 

personer med bipolär sjukdom, psykoser, schizofreni, svår depression,svårt tvång, suicidnära patienter. Behandling och vård ges i öppen 

eller slutenvård. I Finspång finns en öppenvårdsmottagning samlokaliserad med NIF. Vuxenpsykiatriska kliniken har jourmottagning 

dygnet runt och ett mobilt team som vid behov kan göra hembesök mellan kl. 8.00 -21.00.  

Beroendekliniken  

Är en del av närsjukvården i östra Östergötland. Det är en verksamhet för specialiserad beroendevård. Inom beroendekliniken finns 

beroendejour och observationsenhet. Läkemedelsassisterad behandling kan erbjudas personer med ett långvarigt dokumenterat 

opiatberoende. 

 ACT-teamet (Assertive Community Treatment)  

Samverkan mellan landsting och socialtjänst där klienten erbjuds, motiveras integrerad behandling, d v s psykiatrisk- och 

beroendebehandling samtidigt med sociala stödinsatser. ACT-teamets uppdrag är att verkställa och utföra insatser till personer med 

allvarlig psykisk sjukdom/störning kombinerat med missbruk/beroende.  

NP-team (Neuropsykiatriska utredningsenheten) 

Hos läkaren på vårdcentralen görs en första bedömning av om remittering till Neuropsykiatriska utredningsteamet ska göras. Remissen 

skickas till Vuxenpsykiatriska kliniken ViN. Där avgörs om utredning ska ske. Om så är fallet bedöms prioritetsgrad varefter patienten 

ställs i kö inför utredning. Efter avslutad utredning informeras patienten om resultatet.  

I samråd med patienten kallas till en vårdplanering med remittent och andra aktuella resurspersoner, exempelvis representanter från 

kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mötet syftar till att utifrån en funktionsbeskrivning av patientens styrkor och 

svårigheter kunna erbjuda den hjälp och stöd som behövs för en bättre fungerande vardag. 
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FMC (Flyktingmedicinskt centrum) 

FMC är en länsövergripande verksamhet inom länspsykiatrin i Östergötland. FMC bedriver kliniskt arbete, kunskapsförmedling samt 

forsknings- och utvecklingsarbete. FMC:s specifika arbetsområden är migration och trauma relaterat till krig och förföljelse samt asyltidens 

förlopp och påfrestningar.  

Kriminalvård 

Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. 

RPR(Rättspsykiatriska regionkliniken) 

Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena fungerar som en gemensam resurs för sydöstra sjukvårdsregionen. Klinikens viktigaste 

uppdrag är att garantera kombinationen samhällsskydd och högspecialiserad psykiatrisk vård. 

246



 

  

BUP 

BUH 

Flyktingmedicinskt centrum 

Kriminalvård / SiS-institutioner 

 

Myndighetskontor 

BRIS 

NIF 

Boendestöd
et 

Behandlingsteam 

Familjeteam 

Boende enligt LSS 

Förskolor 

Elevhälsa NIF BVC/MVC ”Ett tu tre” Ungdomshälsa 

Gymnasiesärskola Gymnasieskolor 

Hörnan Fristående  förskolor Fristående grundskolor 

Föreningar 

Arbetsförmedling 

Elevhälsa Församlingar Försäkringskassa 

Polis 

Huvudmän 

Övriga 

Landsting 

Kommun 

Samverkan 
kommun 
och 
landsting 

 

Ungdomshälsa Elevhälsa 

BVC/MVC 

Grundskolor 

Fristående gymnasieskola 

Barn och ungdom 

0-20 år 

Specialistnivå 
På denna nivå arbetar 
specialisterna med medelsvår och 
svår psykisk ohälsa.   
 

 

 

 

 

Första linjen 
Aktörerna på första linjen erbjuder stöd 
när den generella nivån inte räcker till 
samt lotsar vidare till specialistnivå vid 
behov. Individen kan också själv söka 
stöd från dessa aktörer. 
 

 

 

Generell nivå 
Aktörerna på denna nivå 
arbetar förebyggande samt 
fångar upp individer som 
behöver mer stöd än vad 
som kan ges på den 
generella nivån.  
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Kommentarer till pyramiden – barn och ungdom 

Pyramiden har fungerat som informationsunderlag och stöd till beredningens arbete. I pyramiden ses exempel på olika aktörer som kommer 

i kontakt med och erbjuder stödinsatser till barn och ungdomar i Finspång med psykisk ohälsa 2011. Reservation för att fler aktörer kan 

finnas och att dessa aktörer inte enbart vänder sig till personer med psykisk ohälsa. 

De olika nivåerna  

Nedan följer en definition av de olika nivåerna samt exempel på aktörernas (ett urval) verksamheter. 

Generell nivå 

Aktörerna på denna nivå arbetar förebyggande samt fångar upp barn och ungdomar som behöver mer stöd än vad som kan ges på den 

generella nivån.  

NIF (Närsjukvården i Finspång) 

Verksamheten vid Närsjukvården i Finspång består av både primärvård och sjukhusvård i samma organisation. Vid primärvården arbetar 

t.ex. läkare, distriktssköterskor, dietister som bl.a. arbetar med behandling och rådgivning. 

BVC (Barnavårdscentral) 

Barn och föräldrar upp till 6 år. 

MVC (Mödravårdscentral) 

Mödravård arbetar med gravida kvinnors hälsa och föräldraförberedelse. Mödravården är en del av Kvinnoklinikerna i Östergötland.   

Ungdomshälsa 

Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning. Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till 

25 år. 

”Ett Tu Tre” 

Gruppträff för unga blivande och nyblivna föräldrar (under 25 år) med barn under ett år. Samverkan mellan kommunens familjeteam, BVC 

och MVC. 

Elevhälsa 

 Skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, psykolog. 

 Skolläkare (tjänst som köps in av NiF). 
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Hörnan 

Fritidsverksamhet. Målgrupp 12-16 år. 

Föreningar och församlingar 

T.ex. idrottsföreningar, Nattvandrarna, BRIS (ideell organisation), unga KRIS, Svenska kyrkans och frikyrkornas verksamheter. Stöttas i 

vissa fall av kommunen i form av föreningsbidrag eller driftbidrag. 

Polis 

Arbetar brottsförebyggande. Polisen omhänderta personer enligt LOB (lag om omhändertagande av berusade personer) som anses vara en 

fara för sig själv eller andra. En omhändertaganderapport skrivs alltid av polisen och tillkännages socialtjänsten. 

Första linjen 

Aktörerna på första linjen erbjuder stöd när den generella nivån inte räcker till samt lotsar vidare till specialistnivå vid behov. Barn, 

ungdomar och föräldrar kan också själva söka stöd från dessa. 

Familjeteam 

Socialtjänstens utförarenhet. Erbjuder bl.a. stöd till föräldrar och barn/ungdomar i både beslutade socialtjänstärenden samt på eget 

önskemål från medborgarna. Stödsamtal till barn som bevittnat våld, barngruppsverksamhet till barn med ”strul i familjen”, anhörigstöd, 

verkställer ungdomstjänst/ungdomsvård. Målgrupp är familjer med barn 0-19 år. 

Behandlingsteamet 

Erbjuder samtalsstöd, rådgivning eller behandling kring missbruk eller beroendeproblematik samt psykisk ohälsa. Målgrupp är de som är 

19 år och äldre. 

Boendestöd 

Arbetar i första hand med vuxna (se vuxenpyramid) men i undantagsfall även med ungdomar med andrahandskontrakt via socialtjänsten. 

Ungdomshälsa 

Kuratorer, barnmorskor, läkare, tobaksavvänjning Arbetar med råd och stöd samt behandling vid lättare psykisk ohälsa. Målgrupp upp till 

25 år. Samverkan kommun och landsting. 
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Specialist 

På denna nivå arbetar specialisterna med medelsvår och svår psykisk ohälsa.  

Myndighetskontoret 

Socialjour och socialtjänstens utredningsenhet. Utreder och bedömer rätten till bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen), LSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade), LVU (lag om vård av unga), LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) 

Arbetar med t.ex. ätstörningar, självskadebeteende, depressioner. Individ- och familjebehandling. Målgrupp är barn och ungdomar upp till 

18 år samt deras familjer. 

Flyktingmedicinskt centrum (FMC) 

FMC är en länsövergripande verksamhet inom länspsykiatrin i Östergötland. FMC bedriver kliniskt arbete, kunskapsförmedling samt 

forsknings- och utvecklingsarbete. FMC:s specifika arbetsområden är migration och trauma relaterat till krig och förföljelse samt asyltidens 

förlopp och påfrestningar.  

Kriminalvård och SiS-institutioner  

Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård. Ungdomar under 15 år kan inte dömas för brott. Dessutom är det sällsynt att 

ungdomar mellan 15-17 år döms till straff så att de kommer till kriminalvården. De döms i första hand till sluten ungdomsvård och blir då 

intagna på ungdomshem som drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Socialtjänsten ansvarar för de ungdomar som hamnar på 

ungdomshem.  

Ungdomsfängelser finns alltså inte längre, men kriminalvården försöker att samla unga brottslingar (under 20 år) på några anstalter där det 

finns särskilda behandlingsprogram för unga. Behandlingsprogram som förhoppningsvis ska få ungdomarna att lämna det kriminella livet. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Demokratiberedningens förslag för att utveckla 
kommunfullmäktiges arbetsformer 

 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt från ett av demokratiberedningens grunduppdrag i beslut om 

den politiska organisationen har beredningen tagit fram förslag på hur 

kommunfullmäktiges arbetsformer kan utvecklas.  

 

Demokratiberedningen som var verksam under mandatperioden 2014-2018 

samlade in exempel på hur kommunfullmäktige arbetar från några kommuner 

som har motsvarande politiska organisation som Finspång. Utifrån dessa 

exempel tog beredningen fram en lista på förslag som de bedömde vara 

intressanta för att utveckla kommunfullmäktige i Finspång.  

 

Förslagen handlar dels om hur ledamöterna kan får ökad kännedom om 

verksamheterna i förvaltningen och de kommunala bolagen och dels om att 

skapa ökat intresse hos allmänheten för den beslutande instans som representeras 

av de förtroendevalda som är utsedda i de allmänna valen. Flera av förslagen 

berör hur sammanträdena kan utformas inom ramen för fullmäktiges 

arbetsordning.  

 

Demokratiberedningen har överlämnat underlaget till kommunfullmäktiges 

presidium för att inhämta synpunkter från partierna om förslagen. Presidiet har 

hållit en dialog med partiernas gruppledare och synpunkterna är sammanställda i 

mötesanteckningar 2019-09-03.  

 

Juridiska och ekonomiska konsekvenser 

Förslagen är granskade i förhållande till Kommunallag 2017:725 och det finns 

inget särskilt att framhålla. Delar av förslagen berör de styrande dokumenten 

Arbetsordning för kommunfullmäktige och Politisk organisation. Dessa 

dokument behöver då revideras utifrån fattat beslut 

 

De kostnadsökningar som förslagen kan leda till är ökade arvoden om ledamöter 

får utökade uppdrag och mer mötestid. Det finns inga besparingar relaterade till 

förslagen. Medverkan från förvaltningen ska planeras för att ske inom befintligt 

verksamhetsutrymme.   
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Demokratiberedningens förslag om att utveckla kommunfullmäktige: 

 Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på annan ort i 

kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från Härryda samt 

arbetsformerna i arbetsordningen för Finspångs kommunfullmäktige). 

 Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna för att 

informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. Särskilt viktig 

under inledningen av en mandatperiod med en ny församling. 

 Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid fullmäktige två 

gånger per år enligt ett rullande schema för att lämna aktuell information 

om bolagens verksamhet (exempel från Götene). 

 Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på ämnen 

som är relaterade till dagordningen. 

 Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige tar ställning 

till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden som är att föredra. En 

senare starttid än nuvarande klockan 16.00 bör underlätta allmänhetens 

möjligheter att närvara vid sammanträdet men kan eventuellt försvåra 

rekryteringen av ledamöter. 

 Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis 

framtidsgrupper i syfte att undvika sammanblandning med andra 

beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att 

benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finspångs 

kommunorganisation. 

 Att arrangera möten mellan kommunfullmäktiges presidium fullmäktiges 

ledamöter och ungdomar, till exempel att ha gemensamma fikaträffar på 

Bildningen. Detta förslag kan riktas till demokratiberedningen 

mandatperioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för 

ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål 

efterfrågas. 

Beredningens förslag överlämnas till fullmäktige för beslut.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta om demokratiberedningens 
förslag 

1. Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på annan ort i 

kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från Härryda samt 

arbetsformerna i arbetsordningen för Finspångs kommunfullmäktige). 
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2. Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna för att 

informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. Särskilt viktig 

under inledningen av en mandatperiod med en ny församling. 

3. Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid fullmäktige två 

gånger per år enligt ett rullande schema för att lämna aktuell information 

om bolagens verksamhet (exempel från Götene). 

4. Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på ämnen 

som är relaterade till dagordningen. 

5. Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige tar ställning 

till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden som är att föredra. En 

senare starttid än nuvarande klockan 16.00 bör underlätta allmänhetens 

möjligheter att närvara vid sammanträdet men kan eventuellt försvåra 

rekryteringen av ledamöter. 

6. Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis 

framtidsgrupper i syfte att undvika sammanblandning med andra 

beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att 

benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finspångs 

kommunorganisation. 

7. Att arrangera möten mellan kommunfullmäktiges presidium fullmäktiges 

ledamöter och ungdomar, till exempel att ha gemensamma fikaträffar på 

Bildningen. Detta förslag kan riktas till demokratiberedningen 

mandatperioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för 

ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål 

efterfrågas. 
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Datum: 2019-09-03 

Grupp: Kommunfullmäktiges presidium och partiernas 

gruppledare 

Tid och plats: Klockan 17.00-17.45, kommunhuset 

Deltagare: Kommunfullmäktiges presidium: 

Berit Martinsson (S) ordförande, Thomas Larsson (S) 

1:e vice ordförande, Jonas Andersson (M) 2:e vice ord-

förande 

Gruppledare: 

Ulrika Jeansson (S), Hugo Andersson (C), Marie Jo-

hansson (KD), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer 

(SD), Stefan Carlsson (V) 

Handläggare: Carina Olofsson kanslichef 

Frånvarande: Gruppledare: Mikael Wallin (L), Gudrun Skoog (MP) 

Dialog om demokratiberedningens förslag för 

att utveckla fullmäktige  

Med utgångspunkt från ett av demokratiberedningens grunduppdrag i beslut 

om den politiska organisationen har beredningen tagit fram förslag på hur 

kommunfullmäktiges arbetsformer kan utvecklas.  

Demokratiberedningen som var verksam under mandatperioden 2014 - 2018 

samlade in exempel på hur kommunfullmäktige arbetar från några kommu-

ner som har motsvarande politiska organisation som Finspång. Utifrån dessa 

exempel tog beredningen fram en lista på förslag som de bedömde vara in-

tressanta för att utveckla kommunfullmäktige i Finspång.  

Förslagen handlar dels om hur ledamöterna kan får ökad kännedom om 

verksamheterna i förvaltningen och de kommunala bolagen och dels om att 

skapa ökat intresse hos allmänheten för den beslutande instans som repre-

senteras av de förtroendevalda som är utsedda i de allmänna valen. Flera av 

förslagen berör hur sammanträdena kan utformas inom ramen för fullmäkti-

ges arbetsordning.  

Demokratiberedningen har överlämnat underlaget till kommunfullmäktiges 

presidium för att inhämta synpunkter från partierna om förslagen.  

Synpunkter om de förslag som demokratiberedningen 

har tagit fram 

 Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på an-

nan ort i kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från 

Härryda samt arbetsformerna i arbetsordningen för Finspångs 

kommunfullmäktige). 

254



  

 

2 (3) 

 

Synpunkter:  

Ingår i fullmäktiges presidiums planering med stöd av arbetsord-

ningen. 

 Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna 

för att informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. 

Särskilt viktig under inledningen av en mandatperiod med en ny 

församling.  

Synpunkter:  

Kan hanteras av fullmäktiges presidium i planering av fullmäktiges 

sammanträden. Medskick att presidiet är tydliga till de föredragande 

om förväntningarna på genomgångarna. 

Följande önskemål framförs angående inriktning på information från 

sektorerna 

 Fokus på den verksamhet som bedrivs och begränsad in-

formation om hur verksamheten är organiserad. 

 Information om viktiga frågor som är på gång. Exempelvis 

kan ett aktuellt område presenteras inför ett nytt uppdrag till 

en fullmäktigeberedning. 

 Genomgångar av berört beslutsområde inför stora beslut. 

 Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid full-

mäktige två gånger per år enligt ett rullande schema för att 

lämna aktuell information om bolagens verksamhet (exempel 

från Götene). 

Synpunkter:  

Ska hanteras av fullmäktiges presidium i planering av fullmäktiges 

sammanträden. Medskick att presidiet är tydliga till de föredragande 

om förväntningarna på genomgångarna. 

Följande önskemål framförs angående inriktning på information från 

bolagen 

 Information från respektive bolag två gånger per mandatpe-

riod, inte två gånger per år. 

 Fokus på den verksamhet som bedrivs och begränsad in-

formation om hur verksamheten är organiserad. 

 Vid dessa informationstillfällen fokus på omvärldsföränd-

ringar, aktuella frågor och händelser och begränsad informat-

ion om löpande verksamhet. 

 Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på 

ämnen som är relaterade till dagordningen. 

Synpunkter:  

Förslaget får inte stöd. Rekommendationen är att hålla kvar vid nu-
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varande arbetsordning; att ha allmänhetens frågestund när fullmäk-

tige behandlar årsredovisningen och budget samt vid annat tillfälle 

och i fråga som kommunfullmäktiges presidium beslutar. Grupple-

darna framhåller att fullmäktige i första hand är de förtroendevaldas 

organ för debatt och beslut. För att öka allmänhetens intresse för 

fullmäktige föreslås istället att information om aktuella ärenden som 

ska behandlas sprids mera via olika kanaler både inför och efter 

sammanträdena. 

 Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige 

tar ställning till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden 

som är att föredra. En senare starttid än nuvarande klockan 

16.00 bör underlätta allmänhetens möjligheter att närvara vid 

sammanträdet men kan eventuellt försvåra rekryteringen av le-

damöter. 

Synpunkter:  

Rekommendationen är att hålla kvar vid nuvarande starttid klockan 

16.00. Betonas att presidiet fortsätter att planera dagordningen så att 

ärenden som bedöms ha ett brett allmänintresse behandlas tidigt un-

der sammanträdet. 

 Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis 

framtidsgrupper i syfte att undvika sammanblandning med 

andra beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför 

samtidigt att benämningen beredningar numera är inarbetat 

inom Finspångs kommunorganisation. 

Synpunkter:  

Rekommendationen är att inte ändra benämningen på fullmäktiges 

beredningar. 

 Att arrangera möten mellan fullmäktiges ledamöter och ungdo-

mar, till exempel att ha gemensamma fikaträffar på Bildningen. 

Detta förslag kan riktas till demokratiberedningen mandatperi-

oden 2019 - 2022 med uppmaningen att utarbeta former för 

ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna öns-

kemål efterfrågas. 

Synpunkter:  

Rekommendationen är att betona i uppdragsbeskrivningar till full-

mäktiges beredningar att möjligheterna för medborgardialoger rik-

tade till ungdomar och former för dessa ska uppmärksammas sär-

skilt. 

Att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning och ta bort avsnittet 

att en gång per år anordna ett sammanträde med fokus på ungdoms-

politik, Fokus ungdom. 
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Datum: 2018-05-29 

Grupp: Demokratiberedningen  

Tid och plats: Sammanträdesrum Skuten kommunhuset,  
kl. 13.00 – 14.30 

Deltagare: Ordförande: Berit Martinsson (S) 
Vice ordförande: Hakon Fältström (L) 
Ledamöter: 
Bert Egnell (M), Jonny Persson (S), Leila Marttila (V) 
Lennart Bodling (SD) och Solveig Axelsson (C) 

Tjänstemän: 
Carina Olofsson koordinator 

Frånvarande: Edite Järpehag (KD) och Gudrun Skoog (MP) 

Mötesanteckningar för demokrati-

beredningen  

1. Föregående mötesanteckningar 

Mötesanteckningar från föregående möten 24 april 2018 har skickats till le-

damöterna i samband med kallelsen.  

Anteckningarna rättas avseende frånvarande ledamöter Edite Järpehag 

(KD), Gudrun Skoog (MP) och Solveig Axelsson (C). 

2. Uppdrag revidera policy för medborgardialog 

Demokratiberedningen har uppmärksammat att beredningen under föregå-

ende mandatperiod har arbetat med ett uppdrag att revidera policyn för 

medborgardialog men att förslaget inte har behandlats av kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige. Beredningen har därför gått igenom tidigare för-

slag till revideringar för att se om det behöver anpassas till den utveckling 

som har skett inom området. 

Vid föregående möte enades ledamöterna om justeringar i förslaget. Carina 

fick i uppdrag att till dagens möte ta fram ett nytt utkast till ”Policy för 

medboragdialog” med demokratiberedningens förslag till ändringar.  

Beredningen går igenom och godkänner förslaget till reviderad policy. 

Beredningen beslutar 

Demokaritberedningen beslutar att förslag till reviderad Policy för med-

boragdialog överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och beslut av 

kommunfullmäktige. 
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3. Uppdrag utveckla kommunfullmäktige 

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges ar-

betsformer.  

Demokrati beredningen har tidigare samlat in exempel på hur kommunfull-

mäktige arbetar från några kommuner som har motsvarande politiska orga-

nisation som Finspång. Till dagens möte har varje ledamot haft i uppdrag att 

från sammanställningen med exempel lyfta fram förslag som är intressanta 

för att utveckla kommunfullmäktige i Finspång.  

Följande förslag lyfts fram av ledamöterna: 

 Att respektive bolag vid separata tillfällen medverkar vid fullmäk-

tige två gånger per år enligt ett rullande schema för att lämna aktuell 

information om bolagens verksamhet (exempel från Götene). 

 Att fullmäktige förlägger minst ett sammanträde per år på annan ort i 

kommunen än i sessionssalen i Finspång (exempel från Härryda 

samt arbetsformerna för Finspångs kommunfullmäktige). 

 Att byta benämning på fullmäktiges beredningar till exempelvis 

framtidsgupper i syfte att undvika sammanblandning med andra be-

redningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att 

benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finsångs kom-

munorganisation. 

 Att fullmäktige bjuder in verksamhetsansvariga från sektorerna för 

att informera ledamöterna om den verksamhet som bedrivs. Särskilt 

viktig under inledningen av en mandatperiod med en ny församling. 

 Att arrangera möten mellan fullmäktiges ledamöter och ungdomar, 

till exempel att ha gemensamma fikaträffar på Bildningen. Bered-

ningen överlämnar detta förslag till demokratiberedningen mandat-

perioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för ung-

domsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål ef-

terfrågas. 

 Att införa allmänhetens frågestund vid varje möte med fokus på äm-

nen som är relaterade till dagordningen. 

 Att respektive parti med representation i kommunfullmäktige tar 

ställning till vilken starttid för fullmäktiges sammanträden som är att 

föredra. En senare starttid än nuvarande klockan 16.00 bör underlätta 

allmänhetens möjligheter att närvara vid sammanträdet men kan 

eventuellt försvåra rekryteringen av ledamöter. 
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Beredningen beslutar 

Demokratiberedningen beslutar att överlämna förslagen till kommunfull-

mäktige. 

4. Remiss från miljö- och samhällsberedningen av bo-

stadsförsörjningsprogram. 

Miljö- och samhällsberedningen har arbetat fram ett förslag till nytt av bo-

stadsförsörjningsprogram och skickat ut förslaget på remiss. Som en av 

kommunens politiska beredningar har demokratiberedningen fått remissen 

för möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska vara inlämnade senast 

2018-06-11 

Ledamöterna har haft i uppdrag att till dagens möte läsa igenom handlingar-

na och tänka igenom vilka synpunkter som eventuellt är relevanta att lyfta 

fram i ett yttrande från demokratiberedningen. Beredningen ska ta ställning 

till om beredningen ska lämna ett yttrande om bostadsförsörjningsplan och i 

så fall även formlera sitt yttrande. 

Beredningen beslutar 

Demokratiberedningen beslutar att i yttrande till miljö- och samhällsbered-

ningen framföra att miljö- och samhällsberedningen har tagit fram ett bra 

bostadsförsörjningsprogram och att demokratiberedningen bedömer att till-

gänglighets- och mångfaldsperspektiv som ingår i demokratiberedningens 

uppdrag är belysta i föreslaget program. 

5. Förslag till uppdrag: Översyn av arvodesreglemente 

Berit informerar att vid senaste möte i den gemensamma beredningsträffen 

har att ledamöterna uppmanat demokratiberedningen att göra en översyn av 

arvodesreglemente dels utifrån förändringar i Kommunallag 2017:725 angå-

ende bland annat föräldraledighet och dels utifrån att ersättningsnivåer för 

barnpassning eventuellt inte är justerade till hur övriga arvoden följer pris-

basbelopp.  

Beredningen beslutar 

Carina får i uppdrag att till nästa möte ta fram underlag utifrån ovanstående 

förslag för översyn av arvodesreglementet. 

6. Tips, idéer och goda exempel 

Inga exempel tas upp. 

7. Övriga frågor 

Berit informerar om vänortsbesök i Finspång med representanter från Yvoir. 
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8. Nästa möte 

Nästa möte är 19 juni 2018 klockan 15.00.  

 

Mötessekreterare 

Carina Olofsson 

Koordinator för demokratiberedningen 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Prioriterat uppdrag 2018 – Hur mottagandet i 
kommunhuset kan göras mer välkomnande, öppet och 
integritetskapande 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i prioriterat uppdrag att ta fram ett förslag på hur receptionen 
i kommunhuset ska kunna göras mer tillgänglig, integritetsskapande och öppen. 
Förslaget har arbetats fram i samverkan mellan kommunikationsavdelningen, sektor 
samhällsbyggnad samt sektor social omsorg. Förslaget har även justerats efter 
synpunkter i kommunledningsgruppen.  
 

Enligt förslaget kommer entrén på plan fyra att anpassas utifrån avsatta medel för 
att tillämpa behov baserade på medborgarens samt medarbetares återkoppling kring 
dagliga besök. Särskilt fokus har lagts på medborgare samt att ge en lugn och 
integritetsskapande miljö. Föreslagna åtgärder baseras på att skapa en miljö som 
kännetecknas av tillgänglighet, välkomnande och öppenhet genom anpassade 
möbler samt digitala möjligheter att ta del av bland annat lediga tjänster, använda e-
tjänster, anslagstavla och att anmäla besök.  
 

Föreslagna åtgärder finansieras från investeringsmedel för förbättringar av miljön i 
kommunhusets reception och inpasseringssystem enligt beslut KS.2016.0226. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra inköp av inventarier till entrén 
i kommunhuset som är tillgänglighetsanpassade och skapar en välkomnande 
miljö. Samt att justera besöksrum för att möjliggöra integritetsskapande 
möten mellan kommuninvånaren. Digitala lösningar för att möjliggöra för 
kommuninvånaren att utföra e-tjänster via finspang.se, ta del av digital 
anslagstavla och lediga tjänster samt anmäla besök ingår även i uppdraget.      

2. Att åtgärderna i entréytan finansieras inom avsatta 1.000.000 kronor för 
fastighetsinvesteringar (Förbättringar av miljön i kommunhusets reception 
och inpasseringssystem pr 1904) enligt beslut KS.2016.0226. 
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3. Att det prioriterade uppdraget gällande att ta fram förslag på hur 

mottagandet i kommunhuset kan göras mer välkomnande, öppet och 
integritetskapande är slutfört. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Medborgarförslag - Begäran om omprövning av beslut 
gällande en Ljungströmsturbin i Finspång 

 

Bakgrund  
 

Turbinhistoriska Museet i Finspång har genom Inger Welander lämnat in ett 
medborgarförslag om att kommunen skall ompröva tidigare beslut om att inte ställa 
upp en Ljungströmsturbin på Bergslagstorget i Finspång.  Som motiv framförs 
bland annat att det finns ett intresse för turbinen från industrihistoriskt intresserade 
också från andra industriorter. Man framför också att man varit i kontakt med 
Siemens (vilket Finspångs kommun i svaret på det tidigare medborgarförslaget 
ansåg var en lämpligare placering) som inte är intresserade av att placera en turbin i 
närheten av deras lokaler. 
 
Vidare framför man att om Finspångs kommun ånyo tackar nej till att placera 
turbinen i sin offentliga miljö så kommer erbjudandet i stället att gå till Norrköpings 
kommun.   
 
Bedömning 
 
Finspångs kommunfullmäktige fattade den 28 november 2018 (Dnr: KS2017.0913) 
beslut om att avslå medborgarförslaget från Turbinmuseet om att placera en 
Ljungströmsturbin på Bergslagstorget.  
 
Motiveringen till detta formulerades då på följande sätt: ” En turbin kan förvisso 
känneteckna en del av Finspång och dess utveckling från bruksort till en ort med 
högteknologiska industrier. Turbintillverkningen är dock inte det enda inslaget i 
denna utveckling utan även andra industrier i kommunen är idag av sådan karaktär. 
 
Enligt förvaltningens mening är det svårt att se en turbin som ett landmärke eller 
konst/utsmyckning i en torgmiljö. Turbinen är en svår symbol att kommunicera 
och inte något som automatiskt i sig själv förstås som en symbol för nutidens, eller 
framtidens, Finspång av den karaktär som inriktningsprogrammet för den framtida 
centrummiljön avser. Vidare så kommer frågor om skötsel, uppställning och hur en 
turbin klarar att stå i en utomhusmiljö. 
 
Förvaltningens mening är också att det industriella arvet från Finspång på många 
sätt idag manifesteras i Finspång genom exempelvis namn på gator och skolor. 
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Förvaltningen anser därför att en turbin bättre hör hemma i anslutning till den miljö 
där den tillverkats, och bör placeras i närheten av någon av våra industrier där en 
turbin har en mer naturlig plats.” 
 
Förvaltningens bedömning är, även mot bakgrunden i detta medborgarförslag om 
att beslutet skall omprövas, fortfarande densamma. En turbin på offentlig plats i 
centrala Finspång är inte det som Finspångs kommun önskar ska utmärka 
torgmiljön. Medborgarförslaget om omprövning föreslås därför avslås.  

 

Förslag till beslut 

1. Att avslå medborgarförslaget om omprövning av beslutet gällande en 

Ljungströmsturbin i Finspång 

2. Att meddela förslagsställaren om beslutet 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på medborgarförslag- förbättrad och belyst väg 
mellan Skäggebyvägen och golfbanan 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit från Ulrik Bergmark som önskar att vägen 

från Skäggebyvägen som leder till Finspångs golfklubb, stugbyn och Restaurang 

Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, gångväg och körbana. Att bygga 

om vägen till en gata med högre standard skulle minska risken för olyckor, 

underlätta för besökare att hitta rätt och bekräfta områdets centrala läge på orten. 

Vid kontakt med förslagsställaren så anges att golfklubben har ambitioner att 

utveckla verksamheten vid platsen vilket ställer krav på bättre vägstandard. 

Förslagsställaren är medveten om att förslaget är förenat med relativt stora 

kostnader och är även öppen för andra lösningar som förbättrar tillgängligheten 

och säkerheten och anger att belysning av vägen är prioriterat.  

 

Utifrån ovanstående förslag har en grov kostnadsanalys tagits fram avseende tre 

olika lösningar. Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning, upprustning av 

befintlig väg samt enbart kostnad för anläggande av belysning. 

 

• Anläggande av gata, cykelväg inkl belysning – ca 3 500 000 kr 

• Upprustning av befintlig väg – ca 250 000 kr 

• Anläggande av belysning - ca 360 000 kr 

 

Med anledning av att vägen som leder till Finspångs golfklubb är enskild och de 

målpunkter som vägen är avsedd att försörja har ett förhållandevis begränsat 

allmänt intresse bedömer förvaltningen att vägens nuvarande utformning 

uppfyller kraven på tillgänglighet till området. Efter en inspektion av vägen 

bedöms emellertid att vissa partier av vägen är i behov av upprustning i form av 

förstärkt underbyggnad och beläggning.  
 

Den väg som medborgarförslaget avser ligger på kommunal mark, utanför 

detaljplanelagt område och är en enskild väg där stugbyn och golfklubben har 

servitut att nyttja vägen. Drift- och underhållsansvaret för vägen är idag otydligt 

och det finns ingen vägsamfällighet bildad som ansvarig för vägen. Skötseln av 

vägen genomförs av golfklubben och härleds till ett äldre överenskommelse 

mellan Finspångs kommun och Finspångs golfklubb. 
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Med ovanstående som bakgrund föreslås att förvaltningen får i uppdrag att 

utreda väghållaransvaret för att tydliggöra ett långsiktigt underhållsansvar för 

vägen och återkomma till kommunstyrelsen under oktober månad med förslag 

till lösning.   

 

Förslag till beslut 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Finspångs Kommun 
Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag 

Jag föreslår att vägen från Skäggebyvägen som leder till Finspångs Golfklubb, Stugbyn, 
Restaurang Peking byggs om till en belyst gata med cykel-, gångväg och körbana. 

Bakgrunden till mitt förslag är följande. 

Området där Golfklubben bedriver sin verksamhet har ett mycket centralt läge och därmed ett 
flertal fördelar. Du kan nå verksamheten med bil, cykel eller som fotgängare. I området bedrivs 
verksamhet alla dygnets timmar. 

Det torde finnas få orter i Sverige som har samma förnämliga lokalisering av en golf- och 
fritidsanläggning som Finspång har. 

Stugbyn har en allt större beläggning. övernattningsrum efterfrågas inte bara av golfare utan 
även av gäster knutna till ortens industrier. Stugbyn är därför viktig för Finspångs besöksnäring. 

Restaurang Peking är inte längre en restaurang bara för besökare till Golfbanan utan har ett 
stort anal gäster både vid lunch - och kvällstid. 

Vägen från Skäggebyvägen upp till området är i mycket dåligt skick och har inte heller den 
standard som vore önskvärd. 

Att bygga om vägen till en gata med högre standard skulle minska risken för olyckor, underlätta 
för besökare att hitta rätt och bekräfta områdets centrala läge på orten. 

kså rr.iin uppfattning att en högre standard på vägen skulle underlätta etableringen av 
et · til

�
,I 
en s.k. ladan. 

27 maj 2018 
<'.. 

k 
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Kommunfullmäktige 

Önskemål om justering av markpris Hårstorp 1:1 
Humlevägen 

Sammanfattning 
Det kommunala fastighetsbolaget Vallonbygden AB har till Finspångs kommun 
inkommit med en skrivelse avseende önskemål om justering av markpris för del av 
Hårstorp 1:1, Humlevägen, vilken Vallonbygden AB tecknat markanvisningavtal för 
och köpt av Finspångs kommun. Vallonbygden AB framför att bolaget efter köpet 
drabbats av oförutsedda kostnader i samband med byggnation på Humlevägen. 

För att kunna genomföra byggnationen menar Vallonbygden att de har fått en 
oförutsedd kostnad med anledning av markens beskaffenhet och att omfattande 
pålningsarbeten varit nödvändiga för att kunna genomföra byggnationen. Utifrån 
ovanstående önskar Vallonbygden en rabatt på genomfört markköp med 70 procent 
av den köpeskilling som Kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om genom 
överenskommelse om fastighetsreglering, del av Hårstorp 1:1 och Hårstorp 1:89 
(KS.2017.0081, 2018-§ 86).  

Utifrån det markanvisningsavtal och i den senare överenskommelsen om 
fastighetsreglering framgår tydligt vilka förutsättningar som parterna kommit 
överens om ska gälla. I dessa överenskommelser anges bland annat att det åligger 
bolaget att genomföra de undersökningar och utredningar som erfordras för 
bolagets kommande byggnation inom markområdet. Vidare anges även i avtalen att 
köparen är medveten om att markens beskaffenhet kan innebära pålning, 
uppfyllnad, sprängning, radonsäkert byggande eller dylika åtgärder. 

Den geotekniska utredning som Vallonbygden refererar till är en översiktlig 
utredning som utgjorde en del i detaljplanearbetet för Östra Hårstorp och ligger inte 
till grund för värderingen/priset för marken. Prissättningen och 
markanvisningsavtalet för den aktuella fastigheten följer kommunens riktlinjer för 
markanvisning, antagna av kommunfullmäktige 2016-10-05, § 153.  

Med anledning av ovanstående bedöms inte det underlag som presenterats utgöra 
skäl för ett reducerat markpris för fastigheten Hårstorp 1:1. 

Förslag till beslut 

1. Att avslå Vallonbygden AB önskemål om reducerat markpris
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1.1 Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGS BEVIS 

AKTIEBOLAG 

Organlaationsnummer 

556381-0.:i88 

Objektets registreringsdalum Nuvarande flrmas registreringsdatum 

1990-01-18 1994-04-15 
Dokumentet skapat 

2016-05-30 

Org.nummer: 556381-0588 

Firma: Vallonbygden Aktiebolag 

Adress: 
Box 30 
612 21 FINSPÅNG 

Säte: Östergötlands län, Finspång kommun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

- BILDAT DATUM

1989-11-29

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Sida 

11: 54 

Aktiekapital .... : 14.000.000 SEK 

Antal aktier .... : 1.400 

Lägst: 3.500.000 SEK 
Högst: 14.000.000 SEK 
Lägst: 350 
Högst: 1.400 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE  xxx Ellersten, Iris Britt-Marie, 

 xxxFINSPÅNG 

STYRELSELEDAMÖTER 

xxx Sillström, Ingela Marie, xxx
  FINSPÅNG 

xxx Englund, Tina Sofia Maria, 
xxx REJMYRE 

xxx Johansson, Bill Karl Vincent,  xxx
  FINSPÅNG 

xxx Lundström, Christer Håkan,xxx
  REJMYRE 

STYRELSE SUPPLEANTER 

xxx Jonsson, Leif Gustaf Einar, xxx
  FINSPÅNG 

xxx Moberg, Magnus, xxx E"INSPÅNG 
xxx Ringqvist, Laila Kristina, xxx FINSPÅNG 
xxx Wering Yderfors, Kristin Maria,xxx

  FINSPÅNG 

2 

xxx Westlund, Ingrid Eva Kristina, xxx FINSPÅNG 

(4)
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1.1 Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 570 
bolagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGSBEVIS 

AKTIEBOLAG 

Organieatlonanummer 

556381-0588 

Objektets regt•lrertngsdatum Nuv8/ande firmas regi.!ltreringsdalum 

1990-01-18 1994-04-15 
Dokumentet •kapat 

2016-05-30 11:54 

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

xxx Björn Erik Henrik xxx
 FINSPÅNG 

SJda 

REVISOR (ER) 

xxx Ernst & Young Aktiebolag, Box 1050, 600 40 NORRKÖPING 
Representeras av: xxx 

REVISORSSUPPLEANT(ER) 

xxx Lindberg, Susanne Ingegerd xxxNORRKÖPING 

HUVUDANSVARIG REVISOR 

xxx Rydvall, Lars Torbjörn, xxx NORRKÖPING 

LEKMANNAREVISOR(ER) 

xxxGustafsson, Lars Alvar, xxx FINSPÅNG 
xxx Lindgren, Anders Göran Birger, xxx

 FINSPÅNG 

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT(ER) 

xxxAndersson, Solveig Ann-Marie xxx LJUSFALLSHAMMAR 

xxx Mattisson, Märta Kristina Anita, xxx FINSPÅNG 

xxx Sjöberg, Bo Mikael xxxFINSPÅNG 

FIRMATECKNING 

Firman tecknas av styrelsen 

Firman tecknas två i förening av 

Andersson, Björn Erik Henrik 

Ellersten, Iris Britt-Marie 
Johansson, Bill Karl Vincent 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträffande löpande förvaltningsåtgärder 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter 
med lägst 5 och högst 7 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 

Datum för senaste ändringen: 2011-04-14 

VERKSAMHET 

Bolaget skall inom Finspångs kommun förvärva, avyttra, äga, för
valta fastigheter eller tomträtter för bostadsändarnål och bygga 
bostäder, affärslägenheter, lokaler och därtill hörande kollekti
va anordningar samt förvalta kommunala fastigheter. 

RÄKENSKAPSÅR 

0101 - 1231 

3 (4) 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 20 (20) 

Sammanträdesdatum:  

2018-05-30  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 86   Dnr: KS.2017.0081 

 

Överenskommelse om fastighetreglering, del av Hårstorp 1:1 
och Hårstorp 1:89 

Sammanfattning 
Vallonbygden äger fastigheten Hårstorp 1:89 i Östra Hårstorp. På fastigheten finns 
23 lägenheter i ett plan (marklägenheter med uteplats), byggda 2009-2010. 

Vallonbygden planerar nu att bygga ytterligare ”marklägenheter” av samma typ på 
Östra Hårstorp.  

En tomt för de nya lägenheterna har reserverats genom ett markanvisningsavtal 
som tecknades mellan kommunen och Vallonbygden 2017-04-20/2017-05-10. 
Markanvisningen godkändes av kommunfullmäktige 2017-04-24. 

I den nya detaljplanen ”Detaljplan för bostäder Östra Hårstorp – Hårstorp 1:1 med 
flera” som vann laga kraft 2018-04-18 har en tomt planlagts för att möjliggöra 
Vallonbygdens nybyggnation. 

Genom denna överenskommelse om fastighetsreglering fullföljs ovan nämnd 
markanvisning och tomten förvärvas av Vallonbygden. Tomten är cirka 4 200 
kvadratmeter mark. Förvärvet sker genom fastighetsreglering där tomten (del av 
fastigheten Hårstorp 1:1) överförs till Hårstorp 1:89. Ersättningen/köpeskillingen 
uppgår till 1 512 000 kr och är baserad av ett marknadsvärde om 900 
kr/kvadratmeter bruttoarea. 

Formellt tillträde till tomten sker när fastighetsregleringen är klar. Eftersom 
Lantmäteriet för närvarande har lång handläggningstid och Vallonbygden önskar 
påbörja arbeten efter sommaren 2018 tecknar kommunen och Vallonbygden 
samtidigt ett avtal om nyttjanderätt. Det innebär att arbeten kan påbörjas på tomten 
även om fastighetsbildningen inte är avslutad. 

 
Yttrande  
Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet.  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att godkänna ovan beskriven försäljning av del av Hårstorp 1:1 till 
Vallonbygden. 

 
- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna - 
Revidering och modernisering av Riktlinjer för 
markanvisning 

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med önskemål om att kommunens Riktlinjer 

för markanvisning (2016-06-08) ska uppdateras. 

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under 

givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett 

visst av kommunen ägt markområde för byggnation.  

Riktlinjerna för markanvisning är framtaga enligt lag (2014:899) om riktlinjer 

för kommunala markanvisningar, riktlinjerna utgår även också hänsyn till Plan- 

och bygglagens bestämmelser. Genom riktlinjerna skapas transparens genom 

tydliga spelregler för markanvisningar samt skapa förutsättningar för ett brett 

utbud av attraktiva boendeformer, lägen och prisnivåer. Vid arbetet med att ta 

fram de gällande riktlinjerna för markanvisningar har ett stort antal byggherrar 

inbjudits och medverkat genom gemensam workshop.   

Precis som Sverigedemokraterna anger i sin skrivelse initieras 

markanvisningarna ofta av kommunens eget behov av verksamhetslokalisering 

eller kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig. 

Kommunen kan då välja mellan tre metoder för markanvisning: anbud, 

direktanvisning eller markanvisningstävling. Varje område har unika 

förutsättningar och förvaltningen gör en bedömning från fall till fall vilken 

markanvisningsmetod som är mest lämplig och när i tid markanvisningen bör 

genomföras. 

Det är möjligt för alla intressenter att inkomma med förfrågan till kommunen om 

att få förvärva kommunal mark. Kommunen handlägger då ärendet efter de 

handläggningsrutiner som fastslås i riktlinjerna. Kommunstyrelsen är den som 

beslutar att en markanvisning ska ske. Innan förvaltningen tar upp ett ärende för 

beslut utreder förvaltningen om markanvisningen är lämplig samt om marken 

ska direktanvisas eller om markanvisningen ska ske genom annan metod (anbud 

eller tävlingsförfarande) som riktar sig till fler intressenter.  

Kommunen har från att Riktlinjerna antogs fram tills idag fått in ansökan från tre 

intressenter som har önskat förvärva kommunal mark för byggnation. 

Kommunen tecknat markanvisningsavtal med samtliga.  
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Förvaltningen håller på att ta fram detaljplaner på egen mark, till exempel 

Dalsberg. Den bostadsmark i Dalsbergsområdet som inte säjs direkt till 

medlemmar i kommunens tomtkö kommer att markanvisas. Markanvisningen 

kommer annonseras i lämpliga medier och på kommunens hemsida, 

direktutskick kommer att gå ut till de privata intressenter som har anmält sitt 

intresse för att vara med vid kommande markanvisningar. Framöver kommer 

ytterligare detaljplaner framtagna på kommunal mark bli aktuella för 

markanvisningar. 

Med anledning av ovanstående bedömer förvaltningen inte att det för tillfället är 

rätt tidpunkt för en uppdatering av gällande riktlinjer. Förvaltningen ser att en 

uppdatering av riktlinjerna först bör ske när fler markanvisningar är genomförda. 

Erfarenheten från dessa får då ligga till grund för revideringar av riktlinjerna. 

 

Förslag till beslut 

1. Att riktlinjer för markanvisning inte uppdateras under 2019 
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Kommunstyrelsen Protokoll 42 (42) 

Sammanträdesdatum: 

2019-06-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2019-§ 270 Dnr: KS.2019.0646 

Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna 
- Revidering och modernisering av Riktlinjer för markanvisning

Sammanfattning 
Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har inkommit med ett 
initiativärende gällande riktlinjer för markanvisning, daterad 2016-06-08. De vill att 
kommunstyrelsen beslutar att snarast revidera och modernisera denna riktlinje för 
att möta upp dagens behov för att öka kommunens trovärdighet samt införa rättvisa 
spelregler. De vill också att denna uppdatering av riktlinjer ska harmoniseras med 
Bostadsförsörjningsprogram samt Plan- och bygglagstiftningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till förvaltningen för 
handläggning och att förvaltningen återkommer i augusti med ett förslag till beslut. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att remittera ärendet till förvaltningen för handläggning och återkomma
med ett förslag till beslut i augusti

- - - - -
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Initiativärende Kommunstyrelsen 

Kommunen växer, en stor inflyttning sker och framtidsplaner finns att öka befolkningen till uppåt 30 000 invånare till 2035. 
Markanvisningar och planärenden avlöser varandra på kommunstyrelsens möten, samtidigt som Vallonbygden uppger att 
bostadskön är rekordlång och uthyrningsgraden hög. Med den efterfrågan på bostäder som tydligen finns i Finspång borde 
det därför inte vara särskilt svårt att locka privata marknadskrafter att bygga och förvalta flerfamiljshus i Finspång. Fördelen 
med att i första hand låta privata intressenter stå för nybyggnationer och förvaltning är också att kommunen håller nere sin 
låneskuld och därmed minimerar risken för skattekollektivet vid eventuella räntehöjningar vid framtida lågkonjunkturer. 
Vallonbyggden kan då i större grad inrikta sig på underhåll samt förvaltning av befintligt bestånd.  

Vid initiering av markanvisning kan detta se ut på olika sätt. Kommunens eget behov av verksamhetslokalisering eller 
kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig kan initiera en sådan. Vi menar att denna procedur behöver 
revideras så att när kommunen initierar planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig, i första hand vänder sig till 
privata intressenter. Vi vill också öka transparensen vid framtida markanvisningsprocesser så att kommunstyrelsen 
informeras i ett mycket tidigare skede. 

Sverigedemokraterna vill därför att kommunstyrelsen beslutar att: 

1.   Kommunens dokument för Riktlinjerför markanvisning 2016-06-08, snarast revideras och moderniseras till 
dagens behov för att öka kommunens trovärdighet samt införa rättvisa spelregler. Detta innebär att när 
kommunens förvaltning och bolag initierar markanvisning skall detta vara transparant, presenteras i ett tidigare 
skede för kommunstyrelsen samt marknadsföras så att den finns tillgänglig för marknadens alla 
bostadsproducenter och förvaltare. (Detta bör dokumenteras bättre samt även vara mätbart) 

  

2. Uppdateringen ska även harmoniseras med Bostadsförsörjningsprogram samt PBL (Plan- och bygglagstiftningen) 
 

 

         Kai Hallgren, Torgny Maurer SD Finspång 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Redovisning hösten 2019 av motioner, e-förslag och 
medborgarförslag som inte är färdigbehandlade  

Sammanfattning 

I kommunallagen 5 kap. 35 § står det ”En motion eller ett medborgarförslag ska 

om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 

det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.  

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.”  

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, 

medborgarförslag och e-förslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta 

beslut senast sex månader från att förslag väcktes, det vill säga, från det datum då 

förslaget anmäldes till kommunfullmäktige. Två gånger per år ska de förslag 

som inte beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.  

Den här redovisningen visar status vid sammanställning gjord 2019-09-10. 

Pågående beredningar av motioner är två stycken. En som är mellan 4-6 månader 

och en som är äldre än 6 månader. Den sistnämnda ska beslutas den 18 

september. 

Pågående beredningar av medborgarförslag är nio stycken. Tre som är mellan 4-

6 månader och sex stycken som är äldre än 6 månader. 

Pågående beredningar av e-förslag är fyra stycken. Alla är äldre än 6 månader. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att anteckna informationen till protokollet
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Redovisning hösten 2019 av motioner, medborgarförslag och e-förslag 

Ärende nr Titel Ansvarig enhet Status
Förslag 0-3 månader: 

Förslag 4-6 månader:

KS.2018.1308
Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln av 
minigolfbanan vid klippestorpsgården Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad

KS.2019.0242
Medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg 
Sundsvägen/Oxhagsvägen Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad

KS.2019.0343
Medborgarförslag - uppsnyggning av strandremsan mot Skuten

Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad
KS.2019.0582 Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 22/5. Handläggning påbörjad

Förslag äldre än 6 månader:
KS.2018.1253 e-förslag: gästbrygga i centrum Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 28/11-18. Beslutas i kf 18/9
KS.2018.1165 Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 28/11-18. Beslutas i kf 18/9 
KS.2018.1156 Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar 

utmed riksväg genom Sonstorp
Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 

27/11
KS.2018.1151 E-förslag - Förbättra utomhusmiljön  runt Bildningen Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 

27/11
KS.2018.1150 Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 31/10-18. Beslutas i kf 18/9
KS.2018.1145 Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén Kommunikationsavd Anmäld till kf 31/10-18. Handläggning 

påbörjad
KS.2018.1056 Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 28/11-18. Beslutas i kf 18/9
KS.2019.0232 Medborgarförslag - Begäran om omprövning av belsut gällande en 

Ljungströmsturbin i Finspång
Utvecklings- och 
näringslivsavdelning

Anmäld till kf 27/2 Beslutas i kf 30/10

KS.2018.0669 e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt 
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs 
kommun

Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 19/9-18. Saknar uppgift på 
färdigställande av svar 

KS.2018.0642 Medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan 
Skäggebyvägen och golfbanan

Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 20/6-18. Beslutas i kf 30/10

KS.2018.0475 e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln Sektor samhällsbyggnad Anmäld till kf 25/4-18. Beslutas i kf 30/10
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