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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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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
Ordförande
Samråd vård och omsorg

Anna Johansson
Vice ordförande
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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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 hälsooch 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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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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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 ehälsa, 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:
•
•
•

3.3.2

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.

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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Gemensamma uppföljningar

SVO ger uppdrag till LGVO att tar fram förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av
samtliga överenskommelser.
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Bilaga 1

Aktivitet

Tidplan

Handlingsplan kompetensförsörjning

Påbörjas 2019

Utvecklingsavtal
hemsjukvård

Behov av
utvecklingsavtal
analyseras 2019202

Överenskommelse om
samverkan barn och unga

Pågår 2019

Nytt ramavtal för
ungdomshälsor

Pågår 2019

Gemensamt HVB

Pågår 2019

Planeras beslutas
innan årsskiftet
2019/2020

Planeras beslutas
innan årsskiftet
2019/2020

Planeras beslutas
innan årsskiftet
2019/2020
HSL-ansvar vid
korttidsvistelse för barn
enligt LSS

Pågår 2019
Planeras beslutas
innan årsskiftet
2019/2020

Giltighetstid

Uppföljning

LGVO
återkommer
med förslag

LGVO
återkommer
med förslag

LGVO
återkommer
med förslag

LGVO
återkommer
med förslag

LGVO
återkommer
med förslag

LGVO
återkommer
med förslag

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 samverkansoch 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
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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.

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

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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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 LPstiftelsen 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 omgivningen2



Psykisk funktionsnedsättning - nedsättning av psykisk funktionsförmåga3



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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5

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

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
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
7
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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:

9



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.

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020.
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Strategi för stöd till personer med
psykisk funktionsnedsättning
Underlag

Datum: 2018-12-12
Ärendenummer: KS.2018.0941
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UNDERRUBRIK

Strategi för stöd till personer med psykisk
funktionsnedsättning

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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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).

2
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Ansvar
I överenskommelsen mellan kommunerna i Östergötland och region Östergötland, finns ett
kapitel om ansvarsområden3. 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

3
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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.

4
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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).

5
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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 hälsooch 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 §.

6
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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.

3
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BAKGRUND
Målsättningar
Utgångspunkten i arbetet med kommunens handlingsplan för den kommunala psykiatrin är de
nationella riktlinjerna för psykiatrin1 och kommunens egna mål2.
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. Hälsooch 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 hemförhållanden4 eller eget beteende5. 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.

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.

5

Enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 3 §.

6

66

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 skyldighet6.
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 processledare7 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.

7
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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:

8



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 närstående8 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.

När individen ger sitt samtycke till att närstående informeras.

8
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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.

10
70

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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Huvudmän

Vuxna

Kommun
VUP

Landsting
Specialistnivå

RPR

På denna nivå arbetar
specialisterna med medelsvår och
svår psykisk ohälsa.

NP-team

Övriga
Flyktingmedicinskt centrum
ACT-teamet

Samverkan
kommun
och
landsting

Beroendeklinken

Myndighetskontor

Kriminalvård

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.

NIF

Behandlingsteam

Boende och daglig verksamhet enligt SoL

Boendestöd
et

Boende och daglig verksamhet enligt LSS

Frivård

NIF

MVC

Träffpunktsverksamhet
verksamhet
Boendestödet

Medborgarcentrum

AMC

Behandlingsteam

Ungdomshälsa

Vuxenutbildningscentrum
Företagshälsovård

Socialt företagande

Anhörigstöd
Polis

Församlingar

Föreningar

Samhall

Brukarorganisationer
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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.

75

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.
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Barn och ungdom
0-20 år

Huvudmän
Kommun
BUP

Landsting

Specialistnivå

BUH

På denna nivå arbetar
specialisterna med medelsvår och
svår psykisk ohälsa.

Övriga
Flyktingmedicinskt centrum
Samverkan
kommun
och
landsting

Myndighetskontor
Kriminalvård / SiS-institutioner

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.

NIF

BVC/MVC

Familjeteam

Behandlingsteam

Elevhälsa

Boende enligt LSS

Ungdomshälsa
Boendestöd
et

BRIS

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.

NIF

BVC/MVC

Grundskolor
Förskolor
Fristående gymnasieskola

”Ett tu tre”

Gymnasieskolor
Hörnan

Ungdomshälsa
Gymnasiesärskola

Fristående förskolor
Elevhälsa

Elevhälsa
Arbetsförmedling

Fristående grundskolor

Församlingar

Försäkringskassa

Polis
Föreningar
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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
Klockan 17.00-17.45, kommunhuset

Tid och plats:
Deltagare:

Frånvarande:
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Kommunfullmäktiges presidium:
Berit Martinsson (S) ordförande, Thomas Larsson (S)
1:e vice ordförande, Jonas Andersson (M) 2:e vice ordförande
Gruppledare:
Ulrika Jeansson (S), Hugo Andersson (C), Marie Johansson (KD), Inge Jacobsson (M), Torgny Maurer
(SD), Stefan Carlsson (V)
Handläggare: Carina Olofsson kanslichef
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 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.
Synpunkter om de förslag som demokratiberedningen
har tagit fram
 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).
Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Synpunkter:
Ingår i fullmäktiges presidiums planering med stöd av arbetsordningen.
 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 information 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 fullmäktige 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 mandatperiod, inte två gånger per år.



Fokus på den verksamhet som bedrivs och begränsad information om hur verksamheten är organiserad.



Vid dessa informationstillfällen fokus på omvärldsförändringar, aktuella frågor och händelser och begränsad information 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 fullmäktige behandlar årsredovisningen och budget samt vid annat tillfälle
och i fråga som kommunfullmäktiges presidium beslutar. Gruppledarna 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 ledamöter.
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 under 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 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.
Synpunkter:
Rekommendationen är att betona i uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar att möjligheterna för medborgardialoger riktade till ungdomar och former för dessa ska uppmärksammas särskilt.
Att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning och ta bort avsnittet
att en gång per år anordna ett sammanträde med fokus på ungdomspolitik, 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 demokratiberedningen
1. Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningar från föregående möten 24 april 2018 har skickats till ledamöterna 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 föregående 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 förslag 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 medboragdialog överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande och beslut av
kommunfullmäktige.
Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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3. Uppdrag utveckla kommunfullmäktige
Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer.
Demokrati beredningen har tidigare samlat in exempel på hur kommunfullmäktige arbetar från några kommuner som har motsvarande politiska organisation 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 fullmäktige 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 beredningsorgan inom kommunen. Ledamöterna framför samtidigt att
benämningen beredningar numera är inarbetat inom Finsångs kommunorganisation.
 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. Beredningen överlämnar detta förslag till demokratiberedningen mandatperioden 2019-2022 med uppmaningen att utarbeta former för ungdomsträffar med utgångspunkt att ungdomarnas egna önskemål efterfrågas.
 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.
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Beredningen beslutar

Demokratiberedningen beslutar att överlämna förslagen till kommunfullmäktige.
4. Remiss från miljö- och samhällsberedningen av bostadsförsörjningsprogram.
Miljö- och samhällsberedningen har arbetat fram ett förslag till nytt av bostadsförsörjningsprogram 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 handlingarna 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 samhällsberedningen framföra att miljö- och samhällsberedningen har tagit fram ett bra
bostadsförsörjningsprogram och att demokratiberedningen bedömer att tillgänglighets- 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 angående bland annat föräldraledighet och dels utifrån att ersättningsnivåer för
barnpassning eventuellt inte är justerade till hur övriga arvoden följer prisbasbelopp.
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 etjänster, 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.

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

94

Maria Samson

2019-02-19
Dnr KS.2019.0233

2 (2)

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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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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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-05-30

2018-§ 86

Dnr: KS.2017.0081

20 (20)

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.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
143

Magnus Pirholt

2019-09-13
Dnr KS.2019.0646

1 (2)

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 Planoch 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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Protokoll
Sammanträdesdatum:
2019-06-17

2019-§ 270

Dnr: KS.2019.0646
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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
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
146

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.

2.

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)

Uppdateringen ska även harmoniseras med Bostadsförsörjningsprogram samt PBL (Plan- och bygglagstiftningen)

Kai Hallgren, Torgny Maurer SD Finspång
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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, men
är uppdaterad efter kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september då två
medborgarförslag, ett e-förslag och en motion blev färdigbehandlade.
En motion är under pågående beredning och den är mellan 4-6 månader.
Pågående beredningar av medborgarförslag är sju till antal. Tre som är mellan 46 månader och fyra stycken som är äldre än 6 månader. Ett av förslagen beslutas
i kommunfullmäktige den 30 oktober.
Pågående beredningar av e-förslag är tre stycken. Alla är äldre än 6 månader. Ett
av förslagen beslutas i kommunfullmäktige den 30 oktober.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anteckna informationen till protokollet
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Uppdaterad 2019-10-04

Ärende nr

KS.2018.1308
KS.2019.0242
KS.2019.0343
KS.2019.0582

Redovisning hösten 2019 av motioner, medborgarförslag och e-förslag

Titel
Förslag 0-3 månader:
Förslag 4-6 månader:
Medborgarförslag - Finspångs kommun övertar skötseln av
minigolfbanan vid klippestorpsgården
Medborgarförslag - belysning vid gång- och cykelväg
Sundsvägen/Oxhagsvägen
Medborgarförslag - uppsnyggning av strandremsan mot Skuten
Motion - anställ en stadsarkitekt för Finspångs kommun

Ansvarig enhet

Status

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad

Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 24/4. Handläggning påbörjad
Anmäld till kf 22/5. Handläggning påbörjad

KS.2018.1151

Förslag äldre än 6 månader:
Medborgarförslag - fortsatt utbyggnad av gångbana/trottoar utmed Sektor samhällsbyggnad
riksväg genom Sonstorp
E-förslag - Förbättra utomhusmiljön runt Bildningen
Sektor samhällsbyggnad

KS.2018.1145

Medborgarförslag - kaffeautomat i kommunhusfoajén

Kommunikationsavd

KS.2019.0232

Medborgarförslag - Begäran om omprövning av belsut gällande en
Ljungströmsturbin i Finspång
e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs
kommun
Medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan
Skäggebyvägen och golfbanan
e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

Utvecklings- och
näringslivsavdelning
Sektor samhällsbyggnad

KS.2018.1156

KS.2018.0669

KS.2018.0642
KS.2018.0475

Sektor samhällsbyggnad
Sektor samhällsbyggnad

Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 27/11
Anmäld till kf 28/11-18. Beräknas klar 27/11
Anmäld till kf 31/10-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 27/2 Beslutas i kf 30/10
Anmäld till kf 19/9-18. Handläggning
påbörjad
Anmäld till kf 20/6-18. Återremitterad.
Beräknas klar 27/11
Anmäld till kf 25/4-18. Beslutas i kf 30/10
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Kommunstyrelsen

Delårsrapport tertial 2 2019
Sammanfattning
Befolkningen fortsätter öka vilket ställer krav på investeringar, både i
verksamhetslokaler och i bostäder. Befolkningsökningen är i grunden positivt, men
de kommande åren kommer det ställas stora krav på såväl finansiering som på
organisationens kapacitet. Finspångs vision om att vara 30 000 invånare år 2035 gör
detta till en av kommunens stora utmaningar. Den andra stora utmaningen rör
ekonomi. Kalkylen för de kommande åren visar på behov av anpassningar av
verksamheterna, även om det i dagsläget är osäkert på vilket sätt detta ska ske. Att
kombinera tillväxtarbetet med ekonomisk anpassning kommer därför ställa stora
krav på en effektiv och innovativ organisation. I detta avseende behöver
digitaliseringens möjligheter tas tillvara på ett bättre sätt än vad som hittills skett.
Prognosen i samband med delårsrapporten visar på ett ekonomiskt resultat på -13
miljoner kronor för 2019. Resultatet i augusti var 11 mkr vilket är 21 mkr lägre än
vid samma period föregående år, det indikerar att det prognostiserade underskottet
för helåret är realistiskt. Verksamheternas underskott i prognosen är -46 mkr. Att
resultatet i prognosen trots allt slutar på -13 mkr beror på ökade skatteintäkter,
försenade investeringar, förbättrade räntevillkor på kommunens lån och centrala
medel som inte har fördelats till sektorerna. I budgeten för 2019 finns
effektiviseringar på 40 mkr som inte har kunnat realiserats på så kort tid. En
anpassning av budgetramarna på 40 mkr motsvarar en minskning av personalen
med 80 heltidstjänster med helårseffekt.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten
finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg. Sektor social
omsorg står för den största avvikelsen, 8,7 procent högre kostnader än budgeterat.
För vård och omsorg är avvikelsen 6 procent sektor och sektor utbildning har en
avvikelsen på 1,7 procent jämfört med budget.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 20 mkr. Det är främst
köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till vissa
funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett underskott på
11,1 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi.
Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL har i
prognosen ett underskott på 4,7 mkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning,
vilket medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Inom försörjningsstödet
ökar antalet ärenden delvis beroende på att individer återgår till försörjningsstöd
från projektet extratjänster.

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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Positivt är att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger ett
överskott 4 mkr.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 17,5 mkr, vilket är
en ökning av underskottet med 12,9 mkr jämfört med föregående prognos i maj.
Den kraftiga förändringen av resultatet beror på ökad volym av biståndsbedömd
hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för hantering av
matdistribution. Ett tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen
har minskat med 5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa organisationen.
Sedan tidigare finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på
grund av problem med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till underskottet.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 9,4 mkr, en förbättring
med 2,7 mkr sedan föregående prognos. Det är inom grundskolans rektorsområden
som förbättringen av prognosen återfinns. Grundskolan har svårt att rymma
behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning,
men för att klara lagens krav har några skolar ökat bemanningen sedan några
terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även några små
skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka till med den
normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och
det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket
medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar
till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor samhällsbyggnad har en prognos i balans. Fastighetsförvaltningen kommer
från årsskiftet att tas över av den nybildade fastighetsavdelning från Vallonbygden.
Fastighetsavdelningen är under uppbyggnad och planerar för övertagandet av
verksamheten. Måltidsservice och lokalvårdsservice har justerat sin prissättning
inför 2019 så att de överensstämmer med de kostnader dessa verksamheter har.
Sjukfrånvaron har ökat något. Det är stor variation mellan och inom
verksamheterna i sektorerna. Sektorerna fokuserar på att identifiera och aktivt
arbeta med den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. Arbetet med en utökad
grundbemanning förväntas i förlängningen ge en effekt i minskad sjukfrånvaro.
Bedömningen är att målet Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll inte
kommer att nås. Underskottet i prognosen på 13 mkr och innebär att kommunen
inte klarar balanskravet 2019.
Följande mål i strategisk plan bedöms nås under 2019:


Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling



Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god
kvalitet



Finspång ska ha en hållbar social utveckling
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Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling



Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i



I kontakt med kommunen och av kommunen finansierad verksamhet ska
got service erbjudas

3 (3)

Förslag till beslut
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Förvaltningsberättelse
Viktiga händelser och framtiden
Prognosen i samband med delårsrapporten visar på ett ekonomiskt resultat på -13 miljoner kronor för
2019. Resultatet i augusti blev 21 mkr lägre än vid samma period föregående år, vilket visar att det
prognostiserade underskottet för helåret är realistiskt. Verksamheternas underskott i prognosen är -46
mkr. Att resultatet i prognosen trots allt slutar på -13 mkr beror på ökade skatteintäkter, försenade
investeringar, förbättrade räntevillkor på kommunens lån och centrala medel som inte har fördelats
till sektorerna. I budgeten för 2019 finns effektiviseringar på 40 mkr som inte har kunnat realiserats på
så kort tid. En anpassning av budgetramarna på 40 mkr motsvarar en minskning av personalen med
80 heltidstjänster med helårseffekt.
Målen i styrkortet innehåller ofta flera olika parametrar vilket gör det svårt att fullt ut nå det
förväntade resultaten. Sammantaget bedöms dock verksamheten hålla en tillräckligt god kvalitet utan
akuta kvalitetsbrister. De nationella proven i årskurs 3 och meritvärdet i årskurs 6 visar på högre
resultat än tidigare men samtliga klasser i årskurs 9 presterade sämre än det förväntade medelvärdet
(SALSA) för kommunen.
En hög andel av gymnasieeleverna på högskoleförberedande program uppnår högskolebehörighet.
Sjukfrånvaron har fortsatt att öka trotts insatta åtgärder. Arbetet med en utökad grundbemanning
förväntas i förlängningen ge en effekt i minskad sjukfrånvaro. De två mål i styrkortet som avser
kommunens ekonomi visar ej godkänt och varning.
I övrigt kan det konstateras att befolkningen fortsätter öka vilket ställer krav på investeringar, både i
verksamhetslokaler och i bostäder. Befolkningsökningen är i grunden positivt, men de kommande
åren kommer det ställas stora krav på såväl finansiering som på organisationens kapacitet. Finspångs
vision om att vara 30 000 invånare år 2035 gör detta till en av kommunens stora utmaningar. Den
andra stora utmaningen rör ekonomi. Kalkylen för de kommande åren visar på behov av
anpassningar av verksamheterna, även om det i dagsläget är osäkert på vilket sätt detta ska ske. Att
kombinera tillväxtarbetet med ekonomisk anpassning kommer därför ställa stora krav på en effektiv
och innovativ organisation. I detta avseende behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara på ett
bättre sätt än vad som hittills skett.
Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) går den ekonomiskt starka perioden för
kommunsektorn mot sitt slut, samtidigt som utmaningarna ökar till följd av den demografiska
utvecklingen. Kommunerna står inför stora krav på omställningar de kommande åren, inte minst till
följd av att det kommer att råda brist på arbetskraft. Det blir allt fler barn, unga och äldre vilket gör att
behoven av skola, vård och omsorg ökar. Hittills har utmaningarna delvis kunnat hanteras genom
intäktsökning från främst skatter. Intäkterna har gynnats av högkonjunkturen som bedöms att gå mot
sitt slut under 2020. Framöver kommer arbetskraften inte att räcka till och skatteintäkterna kommer
att öka betydligt långsammare än behovet av välfärd.
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Förkortad finansiell analys
Den förkortade finansiella analysen är en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och
utveckling under perioden 2017-2019. Den bygger på samman finansiella analysmodell som används i
den fördjupade analysen i årsbokslutet utifrån perspektiven resultat/kapacitet och risk/kontroll.
Resultat och kapacitet

Finansiella nyckeltal 2017-2019
Nettokostnadsandel inkl finansnetto (%)
Årets resultat, mkr
Resultat/skatteintäkter o generella statsbidrag (%)
Självfinanseringsgrad av nettoinv (%)
Soliditet (%)

2017
98,2
22,9
1,8
100
27

2018
98,3
22,5
1,7
100
28

Prognos
2019
101,0
-12,7
-0,9
67
27

Kommunens prognos för 2019 pekar i augusti månad mot ett underskott på 12,7 mkr. Prognosen är en
negativ avvikelse mot budget på 25,7 mkr. Prognosen har försämrats med ytterligare 4 mkr sedan
föregående prognostillfälle i maj.
Prognosens nettokostnader uppgår till 101 procent av skatteintäkterna, utjämningsbidrag och
finansnetto. Det är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2018. Verksamhetens nettokostnader är
högre jämfört med föregående år, vilket beror på ökade kostnader i verksamheten och minskade
statsbidrag. Redovisas en nettokostnadsandel över 100 procent har kommunen en negativ balans
mellan löpande kostnader och intäkter och därmed ett underskott i resultatet.
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras
med årets resultat plus avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen själv kunnat finansiera
samtliga investeringar. I prognosen för 2019 är självfinansieringsgraden 67 procent vilket beror på att
den löpande verksamheten visar underskott och därför inte bidrar till finansieringen som budgeterat.
Prognosen för årets investeringar påverkar även finansieringsgraden då den är 20 mkr högre än
budgeterat.
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap, det vill säga hur stor del av
kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen har desto
lägre är skuldsättningsgraden. Viktigt för en god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en
längre tid inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas positivt.
I prognosen minskar soliditeten med 1 procent till 27 procent, det beror främst på det prognostiserade
underskottet.
Risk-kontroll
Finansiella nyckeltal 2015-2019
Kassalikviditet (%)
Finansiella nettotillgångar, mkr
Borgensåtagande, mkr
Budgetavvikelse årets resultat, mkr
Balanskravet uppfyllt

2015
126
-324
25
Ja

2016
113
-275
21
56,0
Ja

2017
101
-279
20
10,4
Ja

2018
101
-239
19
9,9
Ja

Prognos
2019
112
-215
3
-26
Nej

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom
den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och
därmed låg potentiell risk. Ett mått som mäter likviditeten eller betalningsförmågan på kort sikt är
kassalikviditeten. Om måttet är över 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som
de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens
kassalikviditet är mycket god.
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Kommunens borgensåtaganden har minskat med 14 mkr sedan föregående år vilket är bra då det
minskar kommunens ekonomiska risker.
För kommunen totalt är den negativa budgetavvikelsen 25,7 mkr. Ser man till verksamheterna så är
den negativa budgetavvikelsen 46,2 mkr. Det är sektorerna social omsorg, vård och omsorg och
utbildning som står för de större avvikelserna. De negativa prognoserna har varit kända sedan första
prognostillfället men de har ökat för varje prognostillfälle. Undantaget är sektor utbildning som har
en förbättring i sin senaste prognos.
Balanskravet kan inte sägas vara uppfyllt med ett negativt resultat i prognosen för 2019. Det kommer
innebära stora utmaningar att få en ekonomi i balans och att hämta tillbaka eventuellt underskott de
kommande åren.
Avstämning av balanskravet
I kommunallagen 11 kap 1 § stadgas att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet. Exakt vad god ekonomisk hushållning innebär varierar från organisation till
organisation. Finspångs kommuns prognostiserade underskott innebär att kommunen inte klarar
balanskravet 2019.
tkr
Resultat
Realisationsvinster
Realiserat resultat pensionsfonden
Realisationsförluster
Värdereglering värdepapper
Ändrad diskonteringsränta
ÅR efter balanskravsjusteringar
Överfört från tidigare år
Balanskravsresultat
Upplösning pensionsreserv
Ianspråkstagna markeringar
Resultat efter synnerliga skäl

5

2015
4 062
-775
-515
100
0
0
2 872
-472
2 400
3 330

2016
75 988
-15 459
0
0
0
0
60 529
0
60 529
0

2017
22 893
-2 453
0
0
0
0
20 440
0
20 440
-466

5 730

60 529

19 974
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2018
22 468
-5 299
-8 519
0
298
0
8 948
0
8 948
0
-592
8 356

Prognos
2019
-12 969
0
0
0
-529
0
-13 498
0
-13 498
0
0
-13 498
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Avstämning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmål nås.
De finansiella målen som kommunfullmäktige fastslagit i dokumentet Riktlinjer för god ekonomisk
hushållning är styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå i frågan om förmögenhetsutveckling, verksamhetens omfattning och finansiering.
Verksamhetsmålen skapar förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens medel.
I verksamhetsmålen bör det därför finnas ett tydligt samband mellan resurser, prestation och effekter.
Kommunfullmäktige kan i samband med budgetbeslut fatta beslut om avsteg från målen i
dokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 2019 beslutade kommunfullmäktige att
målnivån för årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag ska vara 1 procent för att ge
utrymme för särskilda satsningar.
Finansiella mål
Resultat
Årets resultat (före balanskravsutredningen) ska årligen
uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag Årets resultat enligt prognosen uppgår till -1 procent av
och kommunalekonomisk utjämning. I strategisk plan för skatteintäkter och statsbidrag.
2019 är målet sänkt till en procent.
Årets resultat enligt prognosen uppgår till -2,3 procent av
Eget kapital ska inflationssäkras.
eget kapital. Inflationen (KPI) ligger i augusti 2019 på 1,4
procent.
Soliditeten enligt blandmodellen ska öka eller hålls
Soliditeten enligt blandmodellen beräknas minska med 1
oförändrad. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen är 6
procent.
ska vara större än noll.
Verksamhetens nettokostnaden ska inte öka snabbare Verksamhetens nettokostnader ökar enligt prognosen
med 5,4 procent. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas
än skatteintäkter, generella statsbidrag och
öka med 3,2 procent.
kommunalekonomisk utjämning.
Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 90 mkr.
Investeringar bör finansieras med egna medel. Endast
Försäljning av anläggningstillgångar beräknas uppgå till 5
stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som
mkr, vilket ger nettoinvesteringar på 85 mkr. De internt
innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.
tillförda medlen beräknas uppgå till 57 mkr.
Skattesatsen ska vara oförändrad.
Skattesatsen är oförändrad.

Måluppfyllelse
Målet är inte uppfyllt.

Målet är inte uppfyllt.

Målet är delvis uppfyllt.

Målet är inte uppfyllt.

Målet är inte uppfyllt.
Målet är uppfyllt.

Avstämning av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Avstämning av verksamhetsmålen görs i styrkortsredovisningen.
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Koncernen i korthet
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (moderbolag)
Moderbolaget prognostiserar ett underskott på 1 mkr vilket är 0,5 mkr mer är budgeterat. Avvikelsen
mot budget beror på att de administrativa kostnaderna ökar under året, då Vd:s tjänst utökas till en
halvtidstjänst. Hyresintäkter för innevarande år blir lägre än föregående år då en del lokaler varit
tomma del av året. Kostnader för fastighetsskötsel blir något högre, eftersom det är dags för
obligatoriska ventilationskontroller, vilket inte sker årligen.
Vallonbygden
Prognosen för helåret 2019 visar ett överskott på 9-10 mkr för hela bolaget.
Affärsområde 2 förvaltade fastigheter beräknas redovisa ett underskott på 3-3,5 mkr.
Finspångs Tekniska Verk AB
Bolagets prognos för 2019 visar på ett överskott på 13 mkr, vilket är 0,9 mkr bättre än budgeterat.
Finspångs Stadsnät Finet AB
Bolaget redovisar efter augusti månad ett underskott före skatt på 1,5 mkr. Det beror på förseningar i
fiberanslutning av fastigheter. Under hösten kommer flera stora fiberprojekt att avslutas och kan då
faktureras vilket gör att årets prognos hamnar på 0,2 mkr i överskott. Överskottet kommer via
bokslutsdisposition att reserveras.
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Resultaträkning kommunen
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Välfärdsmiljarderna
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Enligt ÅR Justering Justerad ÅR Delårsresultat Delårsresultat Årsbudget Årsprognos Budget2018
2018
2018
2018-08-31
2019-08-31
2 019
2 019
avvikelse
Not 1
305 439
0
305 439
205 706
177 099
235 643
239 638
3 995
Not 1 -1 517 235
0
-1 517 235
-999 271
-1 017 057 -1 477 483 -1 520 445
-42 962
Not 2
-57 745
0
-57 745
-36 207
-34 596
-61 613
-57 363
4 250
-1 269 541
0
-1 269 541
-829 771
-874 554 -1 303 453 -1 338 170
-34 717
Not 3
Not 4

989 347
273 296
21 854
32 742
-25 230

0
0
0
0
-422

989 347
273 296
21 854
32 742
-25 652

659 775
182 385
14 569
21 842
-16 458

681 358
194 104
9 178
18 368
-17 080

1 017 839
282 408
21 219
26 573
-31 866

1 021 563
290 767
13 767
23 225
-24 121

3 724
8 359
-7 452
-3 348
7 745

Redovisat resultat

22 468

-423

22 046

32 341

11 374

12 720

-12 969

-25 689

Årets resultat

22 468

-423

22 046

32 341

11 374

12 720

-12 969

Not 5
Not 6

Balansräkning kommunen
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anlägningstillgångar
Fastigheter och anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Övriga omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Årets-/delårsresultat
Eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Justering
UB-IB

IB
2019-01-01

Delårsrapport
2019-08-31

Not 7

1 316

0

1 316

3 106

Not 8

775 578
61 217
63 807
900 602
11 760
914 486

0
0
0
0
0
-11 180

775 578
61 217
63 807
900 602
11 760
903 306

795 484
59 990
27 264
882 738
11 387
924 806

478
3 000
102 385
52 025
113 996
271 884
2 100 048

0
0
0
108
0
108
-11 072

478
3 000
102 385
52 133
113 996
271 992
2 088 976

316
3 000
95 235
66 306
111 255
276 112
2 098 149

Not 14
Not 14

22 468
568 971
591 439

-423
-10 649
-11 072

22 045
558 322
580 367

11 374
580 367
591 741

Not 15
Not 16

75 637
7 918
83 555

0
0
0

75 637
7 918
83 555

82 853
7 170
90 023

1 159 761
265 293
1 425 054

0
0
0

1 159 761
265 293
1 425 054

1 173 761
242 624
1 416 385

2 100 048
444 056
18 929

-11 072
0
0

2 088 976
444 056
18 929

2 098 149
438 215
3 172

Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13

Not 17

Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt
Borgensförbindelser
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Bokslut
2018-12-31

Not 18
Not 19
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Kassaflödesanalys kommunen
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning övriga omsättningstillgångar
Ökning/minskning fordringar
Ökning/minskning kortfristiga placeringar
Ökning/minskning skulder
Förändring av rörelsekapital

Delårsrapport Delårsrapport
2018-08-31
2019-08-31
32 441
42 464

11 374
41 438

74 905
-4
1 842
-4 596
-5 784
-33 679
-42 221

52 812
162
0
-14 173
-22 669
-22 669
-29 530

32 684

23 282

Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-24 445
0
0
0
-24 445

-18 556
33
0
0
-18 523

Ökning av långa fordringar
Minskning av långa fordringar
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-30 000
16 375
0
0
-13 625

-45 000
23 500
0
14 000
-7 500

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

-5 386
115 845
110 459

-2 741
113 996
111 255

Not 20

Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Resultaträkningens noter
180831

190831

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
Kommunen - Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter
424 808
Reavinst
0
Avgår interna intäkter
-219 101
Summa
205 706

564 631
0
-387 532
177 099

Kommunen - Verksamhetens kostnader
Nämndrelaterade kostnader
Avgår interna kostnader
Avgår avskrivningar
Pensionsutbetalning (individuell del)
Löneskatt (individuell del)
Avgår/tillkommer övriga verksamhetskostnader
Summa

-1 169 182 -1 222 413
219 101
387 532
36 207
34 596
-21 926
-5 319
-58 152
-999 271

-22 560
-5 473
-46 236
-874 554

Räkenskapsrevision
180831
190831
Total kostnad för räkenskapsrevision
128
108
Summa
128
108
Kostnaden för räkenskapsrevision avser kostnaden för granskning av bokföring,.
delårsbokslut samt årsredovisning för räkenskapsår 2018. Den totala kostnaden
för revison uppgår till 0,5 mkr varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,3 mkr.
Budgetramarnas förändring 2019
Budget
Anslag
Ram2019 justering
2019
Kommunfullmäktige
-4 459
520
-3 939
Överförmyndaren
-2 412
-19
-2 431
Revision
-1 207
0
-1 207
Valnämnd
-694
0
-694
Bygg- och miljönämnden
-128
0
-128
Kommunstyrelsen
-5 496
-270
-5 766
Ledningsstaben
-114 700
-183
-114 883
Sektor samhällsbyggnad
-75 896
-1 498
-77 394
Sektor utbildning
-533 858
-7 871
-541 729
Sektor social omsorg
-225 630
-4 582
-230 212
Sektor vård och omsorg
-288 807
-2 889
-291 696
Kommungemensamma kostnader
-43 090
25 948
-17 142
Finansenheten
1 309 597
-9 656 1 299 941
varav ombudgeteringar från eget kapital
0
0
Summa
13 220
-500
12 720
Under perioden ramjusterades budgetmedel från kommungemensamma kostnader
till sektorerna utifrån utfallet av 2019 års lönerevision. Beslut om sänkt
internränta till 2% har reglerats mellan sektorerna och finansenheten med 10 mkr.
Driftramar
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NOT 2 AVSKRIVNINGAR
Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar
Summa

180831

190831

36 207
0
36 207

34 596
0
34 596

NOT 3 KOMMUNALSKATTEINTÄKTER
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Preliminär slutavräkning
Summa

662 542
-2 780
14
659 776

687 690
947
-7 279
681 358

NOT 4 KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING
Fastighetsavgift
Inkomstutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/avgift
Bidrag LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag/avgift
Tillf kommunstöd ensamkommande unga
Tillf statsbidr extratjänster
Välfärdsmiljarderna
Summa

30 495
132 719
2 256
2 864
11 718
831
1 500
14 569
196 954

32 018
139 012
10 162
7 777
4 877
258
0
9 178
203 282

NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER
Ränta, rörliga medel
Ränta, internt utlämnade lån
Utdelning aktier
Utdelning Kommuninvest
Ränteintäkter derivat
Reavinst förs finansiell omstillgång
Summa

761
12 902
271
3 564
0
4 344
21 842

369
12 852
115
2 205
0
2 827
18 368

NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER
Ränta på lån
Ränta pensionsskuld
Räntekostnader derivat
Övriga räntekostnader
Summa

4 705
957
10 688
108
16 458

5 145
2 128
9 569
238
17 080
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Balansräkningens noter
181231

190831

4 237
0
4 237

4 237
2 268
6 505

-2 127
-794
-2 921

-2 921
-478
-3 399

Summa
1 316
Avskrivningstider (genomsnittliga)
4
Linjär avsk rivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar.
Se upplysningar om redovisningsprinciper.

3 106
9

NOT 7 IMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

NOT 8 FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR
MASKINER & INVENTARIER

181231

190831

Markreserv
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets fsg ack avsk
Årets avskrivningar
Utgående restvärde

13 258
0
-16
0
-128
13 114

13 114
0
0
0
-12
13 102

Verksamhetsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

1 086 585 1 087 882
12 832
43 745
-11 535
-216
1 087 882 1 131 411
-441 296
-33 162
4 642
-469 816
618 066

-469 816
-23 830
216
-493 430
637 981

Publika fastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

94 069
22 211
0
0
116 280

116 280
2 664
0
0
118 944

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

-46 962
0
0
-2 839
-49 800
66 480

-49 800
0
0
-2 094
-51 894
67 050
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Fastigheter för annan verksamhet
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

181231
59 350
3 850
-6 226
56 974

190831
56 974
1 389
-33
58 330

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde

-14 271
-1 605
1 387
-14 489
42 485

-14 489
-1 079
0
-15 568
42 762

32 437
-156
12 427
0
44 708

44 708
0
256
0
44 964

-7 756
16
0
-1 534
-9 274
35 434
26

-9 274
0
0
-1 100
-10 374
34 590
37

169 374
11 660
-952
0
180 082

180 082
5 593
0
0
185 675

Övriga fastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets nyanskaffningar
Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde
Avskrivningstider (genomsnittliga)
Linjär avsk rivning tillämpas för samtliga tillgångar i mark ,
byggnader och tek nisk a anläggningar, se upplysningar
om redovisningsprinciper.
Maskiner, fordon, inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Årets nedskrivningar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
-110 250 -118 866
Årets avskrivningar
-9 567
-6 821
Årets försäljningar/utrangeringar
952
0
Årets nedskrivningar
0
0
Utgående ackumulerade avskrivningar
-118 866 -125 687
Utgående restvärde
61 216
59 990
Avskrivningstider (genomsnittliga)
9
15
Linjär avsk rivning tillämpas för samtliga mask iner, inventarier och fordon.
Se upplysningar om redovisningsprinciper.
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Pågående investeringar
Ingående anskaffningsvärde
Årets nyanskaffningar
Årets avslutade projekt
Preliminära avskrivningar
Utgående restvärde

181231
79 432
48 174
-62 981
-818
63 807

190831
63 807
18 556
-55 917
818
27 265

Summa materiella anläggningstillgångar

900 602

882 740

NOT 9 BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR

181231

190831

Bidrag; GC-väg Finspång Svärtinge
Uppl GC-väg Finspång Svärtinge
Åtgärder rv 51 Slottsvägen
Uppl GC-väg rv 51 Slottsvägen
Summa

11 000
-1 760
3 000
-480
11 760

11 000
-2 053
3 000
-560
11 387

8 900
0
36
0
2
42
50
9 030

8 900
0
36
0
2
42
50
9 030

19 035
4 100

7 855
4 100

Långfristiga fordringar
Kommunala bolag
HSB:s brf Majelden
Kommuninvest
Övriga
Summa

868 521
13 500
0
300
882 321

903 521
0
0
300
903 821

Summa finansiella anläggningstillgångar

914 486

924 806

NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier och andelar
Finspångs förvaltnings- och industrihus AB
Östgötatrafiken
Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a
Kreditgarantiföreningen i Östergötland
Kommentusgruppen
Inera
Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Summa
Medlemsinsats KI
Förlagsbevis KI
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NOT 11 FÖRRÅD
Summa
NOT 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Interimsfordringar
Momsfordran
Kortfristig fordran koncernföretag
Övriga fordringar
Summa

181231
478

190831
316

11 292
51 190
11 489
12 667
0
15 747
102 385

11 060
52 189
12 862
8 515
3 271
7 338
95 235

NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Aktieindexfonder
Ingående balans
Årets försäljningar
Årets köp
Värdereglering verkligt värde
Utgående balans

181231 Just IB 2019

190831

5 676
-14 202
15 001
0
6 475

5 676
-14 202
15 001
50
6 525

6 525
-578
2 960
1 137
10 044

Realränteobligationer
Ingående balans
Årets försäljningar
Årets köp
Värdereglering verkligt värde
Utgående balans

18 482
-6 745
0
-238
11 499

18 482
-6 745
0
-238
11 499

11 499
0
0
-129
11 371

Företagscertifikat
Ingående balans
Årets försäljningar
Årets köp
Värdereglering verkligt värde
Utgående balans

5 000
0
0
0
5 000

5 000
0
0
57
5 057

5 057
0
5 200
252
10 509

25 000
-18 000
22 111
-61
29 050

25 000
-18 000
22 111
-61
29 050

29 050
-7 627
12 840
898
35 162

52 025

52 132

67 086

Obilgationer och andra värdepapper
Ingående balans
Årets försäljningar
Årets köp
Värdereglering verkligt värde
Utgående balans
Summa
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NOT 14 EGET KAPITAL
Ingående eget kapital enl balansräkningen
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella
instrument
Årets-/delårsresultat
Eget kapital efter justering

Förändring eget kapital
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning
Justeringar ändrade redovisningsprinciper
Återföring finansiella anläggningstillgångar
Omvärdering till verkligt värde
Årets resultat
Eget kapital efter justering

181231
568 970

190831
591 439

22 468
591 439

-11 072
11 374
591 741

ResultatSumma
Årets utjämnin
eget
resultat gs-reserv Övrigt EK kapital
0

568 971

22 046

0

-11 180
531
11 374
569 696

22 468
-5 299
0
-8 519
0
298
0
8 948

11 374
0
0
0
0
-529
0
10 845

-592
8 356

0
10 845

varav resultatutjämningsreserv
- avsättning

10 000

10 000

varav markeringar under KS
- bostadspolitiska åtgärder
- arbetsmarknadspolitiska åtgärder
- personalpolitiska åtgärder
- uppbyggnad pensionsreserv
- försäkringsfond
- Transportenheten
- Civilförsvaret

12 810
9 534
5 000
45 160
1 941
2 086
43

12 410
9 534
5 000
45 160
1 941
2 086
43

Årets resultat med hänsyn taget till balanskravet
Årets resultat
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Realiserat resultat pensionsfond
Upplösning pensionsfond
Värdereglering värdepapper
Överfört från tidigare år
Årets resultat efter balanskravsutredning
Ianspråktagna markeringar
Årets justerade resultat mot balanskravet

16
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-423
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NOT 15 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER
Pensionsbehållning
Förmånsbestämd ålderspension
Pensionsskuld FFIA
Särskild avtalspension
Pension till efterlevande
PA-KL pensioner
Visstidspension
Andra pensionsavsättningar
Särskild löneskatt
Summa

181231
0
34 808
2 109
15 518
990
5 359
0
2 084
14 767
75 637

190831
0
43 096
2 032
12 093
989
6 290
0
2 177
16 176
82 853

95

95

Ingående avsättning inkl löneskatt
Pensionsutbetalningar
Pensionsskuld FFIA
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Nya efterlevandepensioner
Övriga poster
Förändring av löneskatt
Politikeravsättningar
Summa pensionsförpliktelser och löneskatt

70 434
-3 019
-115
5 853
1 390
704
-581
1 016
-45
75 637

75 637
-1 981
-77
7 006
2 076
158
-1 503
1 409
128
82 853

Samlad redovisning för kommunens
pensionsmedelsförvaltning
(inkl likvida medel)
Avsättning pensioner och liknande förpliktelser
Ansvarsförbindelser
Summa

75 637
440 056
515 693

82 853
438 215
521 068

52 132
463 561

67 086
453 982

18%
53%
0%
10%
20%

17%
59%
7%
17%
1%

Aktualiseringsgrad %

Kortfristiga placeringar, marknadsvärde
Återlånade medel
Tillgångsslag
Realräntor
Nominella räntor
Svenska aktier
Globala aktier
Likvida medel

De finansiella placeringarna har följt fastställda mål enligt placeringspolicyn.
Rapportering sker till kommunstyrelse varje månad.
NOT 16 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättning sanering c-plan Lotorp
Årets förändring sanering Lotorp
Avsättning sanering Rejmyre
Årets förändring sanering Rejmyre
Avsättning omställningsstöd avgående politiker
Summa

17
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NOT 17 KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Förutbetalda intäkter
Övriga interimsskulder
Källskatt
Upplupen ränta
Arbetsgivaravgifter
Upplupen löneskatt
Upplupen pensionskostnad Individuell del
Övriga skulder till staten
Kortfristig skuld koncernföretag
Kortfristig del av långfristig skuld
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Okompenserad övertid
Summa

181231
43 323
17 828
25 116
14 529
3 614
14 219
7 451
30 271
42 501
2 838
8 589
35 292
17 918
1804
265 293

190831
24 358
26 006
15 324
15 937
3 583
19 620
17 455
22 706
37 391
3 296
5 633
35 292
14 219
1804
242 624

181231

190831

20 000
30 000
50 000

20 000
30 000
50 000

NOT 18 PENSIONSFÖPLIKTELSER EJ UPPTAGNA BLAND
SKULDER & AVSÄTTNINGAR (INKL LÖNESKATT)
181231
Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt
491 405
Ränte- och basbeloppsuppräkning
8 847
Pensionsutbetalningar
-21 709
Övrig post
-34 487
Summa
444 056

190831
444 056
9 578
-14 097
-1 322
438 215

Checkräkningslimit
Kommunen
Koncernbolagen
Summa

NOT 19 BORGENSFÖRBINDELSER
Helägda kommunala bolag
HSB
Förlustansvar egna hem
Föreningar
Summa

0
15 749
148
3 032
18 929

0
0
148
3 024
3 172

NOT 20 JUSTERING KASSAFLÖDE
Avskrivningar
Avsättningar
Reavinst
Upplösning infrastrukturbidrag
Övrigt
Summa

180831
36 207
1 360
4 524
373
0
42 464

190831
34 596
6 468
0
373
0
41 438

18

Delårsrapport - tertial 2 2019

2019-10-04
170

NOT 21 REDOVISNING AV OPERATIONELL LEASING
Under året har kommunens leasingkostnader uppgått till:
Bilar
Förfallotider
- Inom ett år
- Senare än ett år men inom fem år
- Senare än fem år

5 670
1 999
-

Hyror
Förfallotider
- Inom ett år
- Senare än ett år men inom fem år
- Senare än fem år

34 817
102 091
16 588

Övrigt
Förfallotider
- Inom ett år
- Senare än ett år men inom fem år
- Senare än fem år

9 717
14 201
-

Sjukfrånvaron
SJUKSTATISTIK
Sjukfrånvaro kvinnor
Sjukfrånvaro män
Sjukfrånvaro anställda yngre än 30 år
Sjukfrånvaro anställda 30-49 år
Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre
Total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro 60 dagar eller mer
Sjukfrånvaro månadsanställda i förhållande till den totala arbetstiden
Sjukfrånvaro timanställda i förhållande till till den totala arbetstiden
Sjukfrånvaro endast tillsvidareanställda i förhållande till deras arbetstid
Sjukfrånvaro endast månadsanställda i förhållande till deras arbetstid
Sjukfrånvaro endast timanställda i fröhållande till deras arbetstid

2015
5,9
3,3
4,9
5,6
5,6
5,5
30,7

2016
5,7
3,0
5,4
4,6
5,9
5,3
23,8

2017
5,7
3,5
5,7
4,6
5,9
5,3
21,3

2018
6,6
4,7
5,9
6,0
6,7
6,3
30,9

2019-08
6,6
4,7
5,9
6,0
6,7
6,3
30,9

5,2
0,2

5,0
0,3

3,3

3,2

5,5
0,3
5,6
4,8
3,9

6,0
0,3
6,5
6,5
3,4

6,0
0,3
6,5
6,5
3,4

Den totala sjukfrånvaron har sjunkit något. 6,4 procent under delåret 2019 i relation till 6,6 procent
under motsvarande period 2018.
Det är kvinnornas sjukfrånvaro som minskat medan männens ökat. Männens sjukfrånvaro har i
jämförelse med föregående år ökat i alla sektorer. Detta behöver utredas vidare.
Det pågår en hel del insatser för att minska sjukfrånvaron i sektorerna där ytterligare uppföljningar på
enhetsnivå behöver göras för att se vilken effekt olika insatser haft.
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Investeringsredovisning
Projekt (tkr)

Ombudget Invbudget Total budget Ingående Utfall per
från 2018

Exploatering boende och

2019

balans

190831

Totalt

Kvar av

utfall

budget

25 900

10 000

35 900

-1 801

-408

-2 209

38 109

74 600

28 500

103 100

40 142

9 932

50 074

53 026

näringsliv
Fastighetsinvesteringar
Uppställningsplats tung trafik

0

0

0

6

-6

0

0

851

0

851

310

5

315

536

3 000

0

3 000

2 404

432

2 836

164

750

0

750

124

0

124

626

GC-väg Butbo brodel

1 500

0

1 500

1 099

120

1 219

281

Skolskjutshållplatser

1 000

0

1 000

580

-4

576

424

GC-väg bildningen

1 000

0

1 000

0

0

0

1 000

Infrastruktur till förfogande

3 565

-1 740

1 825

0

0

0

1 825

Trygghet GC-väg mot Nyhem

250

0

250

63

80

143

107

Kollektivtrafikåtgärder

784

0

784

0

0

0

784

Busshållplats Willys

200

0

200

0

0

0

200

Strandpromenad Engelska parken

275

0

275

25

0

25

250

Anspassning busshållplats Bäverv.

1 250

0

1 250

2 435

9

2 444

-1 194

Cykelfrämjande insatser

3 000

0

3 000

59

-59

0

3 000

950

0

950

0

0

0

950

Passage rv51 Vibergarondellen

1 000

0

1 000

0

28

28

972

Omstigningsplats Vistinge

4 300

0

4 300

4 035

0

4 035

265

0

0

0

587

-389

198

-198

Asfaltering 2018

2 200

0

2 200

2 167

0

2 167
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GC-väg Kolstad

Gång- och cykelvägar (GC)
GC-väg Butbro
Gatunät Sjöviksområdet

Slottsmuren

Personalparkering Högby 1:2

1 500

0

1 500

6

375

381

1 119

GC-väg Sjövik

0

1 750

1 750

0

0

0

1 750

GC-väg Norrmalm

0

3 000

3 000

0

62

62

2 938

GC-väg Storängsskolan

0

1 090

1 090

0

4

4

1 086

Asfaltering 2019

0

2 200

2 200

0

720

720

1 480

Renovering av Hällestadbron

0

700

700

0

0

0

700

27 375

7 000

34 375

13 899

1 378

15 276

19 099

Klimat och miljöanpassning

4 468

2 000

6 468

771

1 478

2 248

4 220

Utbyggnad stugby Arena Grosvad

Infrastruktur

2 866

0

2 866

2 571

102

2 673

193

Digitala skyltar vid infarter

750

0

750

776

123

899

-149

Bergslagstorget vintern 18/19

300

0

300

264

0

264

36

0

250

250

0

0

0

250
3 000

Ny vattenledning konstsnö
Servicehus Grosvad camping 19

0

3 000

3 000

0

0

0

Lekplatser

4 109

-3 086

1 023

994

-127

867

156

Skateboardpark

7 000

0

7 000

600

514

1 114

5 886

10 200

1 050

11 250

0

0

0

11 250

Offentliga miljöer till förfogande
Toalett Bergslagstorget

200

0

200

197

0

197

3

Konstgräsplan Lotorp

0

1 200

1 200

0

0

0

1 200

Lekplats Ö- Hårstorp

0

1 000

1 000

0

0

0

1 000

Leksplats Bruksparken

0

1 486

1 486

0

65

65

1 421

Lekplats Vita stan

0

2 100

2 100

0

68

68

2 032

25 425

7 000

32 425

5 402

745

6 147

26 278

2 500

1 000

3 500

507

1 106

1 612

1 888

Offentliga miljöer
Samhällsskydd
Verksamhetens investeringar
Totalsumma

20

14 752

9 500

24 252

4 888

5 143

10 032

14 221

175 020

65 000

240 020

63 807

19 374

83 181

156 840
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SEKTOR

Ombudget Invbudget
från 2018

2019

Total

Ingående

Utfall

Totalt

Kvar av Prognos

budget

balans

per

utfall

budget

invproj

190831
Ledningsstab
Samhällsbyggnad
Social omsorg
Vård och omsorg
Utbildning
Avslutade
Ledningsstab

Avv
budget/
prognos

7 695

-459

7 236

4 890

2 085

6 975

261

46 627

3 763

50 390

42 427

3 735

46 162

4 228

0

50

50

0

0

0

50

2 325

0

2 325

1 540

506

2 046

279

805

0

805

629

104

733

72

57 452

3 354

60 806

49 486

6 431

55 917

4 889

8 924

6 830

15 754

2 072

74

2 146

13 608

15 640

114

107 278

48 995

156 273

11 880

11 606

23 486

132 787

157 695

-1 422

0

362

362

0

0

0

362

370

-8

Vård och omsorg

787

2 580

3 367

275

368

642

2 725

3 367

0

Utbildning

579

2 879

3 458

94

895

990

2 468

3 458

0

Pågående

117 568

61 646

179 214

14 321

12 943

27 264

151 950

180 530

-1 316

Totalsumma

175 020

65 000

240 020

63 807

19 374

83 181

156 839

180 530

-1 316

Samhällsbyggnad
Social omsorg

Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 65 mkr enligt strategisk plan. Årets investeringsutgifter
uppgår till 19 mkr. De investeringar som har färdigställts under perioden visar på lägre kostnader,
däribland Lillängens förskola som var budgeterad till 40 mkr men där kostnaden blev 38 mkr.
Pågående investeringar som ännu inte har färdigställts uppgår till en 181 mkr. Prognosen vid tertial 2
visar en beräknad avvikelse med 1,3 mkr där bland annat projekt Skateboardpark och Anpassning
busshållplats Bävervägen förväntas bli dyrare än beräknat. Flertalet av projekten löper under flera år,
inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel avsatt för exploatering och infrastrukturprojekt
om ännu inte är påbörjade eller delvis påbörjade.

Redovisningsprinciper
Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). I
övrigt följer kommunen god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Förändrade redovisningsprinciper
Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas LKBR, vilket innebär att förändringar har gjorts i
förhållande till tidigare redovisningsprinciper.
Återföring av tidigare uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar. Tidigare år har
uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 11,2 mkr. Med
anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa
återförts. Detta har inte påverkat jämförelsetalen för RR 2018.
Från och med 2015 redovisas finansiella anläggningstillgångar som finansiella omsättningstillgångar
enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder. Enligt LKBR ska vissa finansiella
instrument värderas till verkligt värde. Med detta som bakgrund har värdet på kommunens
finansiella omsättningstillgångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde. Under 2018 har
jämförelsetalen i RR justerats med den värdenedgång som skedde under 2018 med 423 tkr.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats till de ändrade redovisningsprinciperna.
I not 14 framgår effekten på eget kapital av de ändrade redovisningsprinciperna. För att tydliggöra
effekterna av detta återfinns i årets BR och RR omräkning av jämförelsetal för 2018 samt motsvarande
uppgifter för 2018 års årsredovisning.
Från och med 2019 lämnas upplysning om den sammanlagda kostnaden för de kommunala
revisorernas granskning av bokföring, delårsbokslut och årsredovisning så kallad räkenskapsrevision
enligt LKBR och RKRs R18.
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Från och med 2016 redovisas amorteringen av upptagna krediter hos Kommuninvest som kortfristig
del av långfristig skuld istället för att ingå i långfristiga skulder.
Från och med delåret 2016 redovisas bidrag till statlig infrastruktur som en egen rad och not i
balansräkningen istället för som tidigare under finansiella anläggningstillgångar.
Kommunen tillämpar RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser. Enligt rekommendationen ska
avsättning göras med det belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera
den befintliga förpliktelsen på balansdagen. De risker och osäkerheter som oundvikligen omgärdar
många händelser och förhållanden ska beaktas för att uppnå den bästa uppskattningen av
avsättningens värde. Det kan i en del fall även vara nödvändigt att ta kontakt med oberoende experter
för att göra relevanta bedömningar, I kommunens fall har avsättningens storlek diskuterats med
Länsstyrelsen. Avsättningarna avser framtida saneringskostnader för miljöförorenade områden, dels i
Lotorp dels i Rejmyre. Avsättningarna uppgår till 7,2 mkr vid andra tertialet 2019.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen till anskaffningsvärdet (utgiften minus eventuella
investeringsbidrag) med avdrag för avskrivningar. Som anläggningstillgång räknas en tillgång där
anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp och som har en livslängd på minst tre år. Samtliga
immateriella anläggningstillgångar är externt förvärvade och avser licensavgifter för IT-program.
Kommunen tillämpar i enlighet med RKR R4 Materiella anläggningstillgångar,
komponentavskrivning sedan 2015 på investeringar med betydande komponenter som har en
väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har även inventerat befintliga anläggningstillgångar och
gjort komponentindelning för tillgångar med högt redovisat värde och lång kvarvarande nyttjandetid.
Bolagen som ingår i kommunkoncernen tillämpar från och med bokslutsåret 2014 BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Lånekostnader i samband med större investeringar redovisas enligt alternativregeln som innebär att
lånekostnader får belasta anskaffningsvärdet då anskaffningsvärdet överstiger 1 mkr och pågår under
minst ett år.
Exploateringsfastigheter redovisas från och med 2009 som omsättningstillgångar. Försäljning av
exploateringsmark redovisas i resultaträkningen.
Avskrivningstider
Avskrivningstider

År

Byggnader
Maskiner, tekniska anläggningar och

10-80
5-20

Gator, vägar, parker, torg och parkeringsplatser
Programlicenser

10-100
5

Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar görs linjärt från tidpunkten för
ibruktagande efter en bedömning av nyttjandeperioden. Komponentavskrivning tillämpas från och
med 2015. På tillgångar i form av mark, konst och pågående projekt görs inga avskrivningar.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har
fastställts med utgångspunkt från teknisk och ekonomisk livslängd. Omprövning av
nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (såsom
verksamhetsförändringar, teknikskiften med mera). Om ny bedömning av nyttjandeperioden avviker
från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
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Pensioner
Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en kostnad i resultaträkningen och en avsättning
i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse i enlighet med
den kommunala redovisningslagen. Beräkningen av kommunens pensionsåtagande bygger på de
förutsättningar som anges i RIPS 07. Kommunen har i boksluten 2005-2007 reserverat medel för ökade
framtida pensionskostnader genom att öronmärka del av årsresultaten och redovisa detta under eget
kapital.
Bidrag till statlig infrastruktur
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång i balansräkningen enligt LKBR.
Upplösningen av tillgången sker med årliga belopp under 25 års tid.
Hyra/leasing
Leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare och av obetydligt värde beaktas i enlighet med RKR
R5 som operationella avtal och redovisas som hyresavtal.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges kommuner och landsting
(SKL)s decemberprognos enligt RKR R2 Intäkter samt SKLs augustiprognos.
Övriga intäkter
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar redovisas enligt RKR R2 Intäkter. EU- och statsbidrag
redovisas enligt aktuella bidragets villkor och restriktioner. Exempelvis har överskott på driftsprojekt
som löper över flera år och som är finansierade med externa medel periodiserats till nästkommande
år.
Investeringsbidrag
Statliga investeringsbidrag redovisas som långfristig skuld och intäktsförs linjärt över anläggningens
nyttjandeperiod enligt RKR 18:1.
Driftsredovisningen
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika stora belopp varje år beräknat på
objekts anskaffningsvärden, dels av internränta på det bokförda värdet med 2%.
Sociala avgifter har interdebiterats verksamheten med 38,33% i samband med löneredovisningen.
Förändringen av semesterlöneskulden bokförs inte vid delårsbokslutet.
Vissa av kommunens kostnader fördelas mellan kommunens olika verksamheter genom
interndebitering, exempelvis hyreskostnader, transporter, kost och lokalvård.
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Styrkortsredovisning
TILLVÄXT OCH UTVECKLING (kommunen som samhällsutvecklare)
Önskat läge
Finspångs kommun ska utvecklas utifrån samhällets behov och efterfrågan i samverkan externt och
internt.

Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling
Bra
Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Arbetet med att bidra till en hållbar global utveckling i form av
framförallt ett kommunövergripande arbete med de 17 globala hållbarhetsmålen som inleddes 2018 har fortsatt
med gott resultat även under 2019.
I arbetet med de 17 globala hållbarhetsmålen har under året ett flertal arbetsmöten hållits där
tjänstepersoner, politiker och ledningsgrupperna från de kommunala bolagen medverkat. Arbete har
syftat till att identifiera lokala bidrag. Det vill säga vad vi som kommun kan göra för att bidra till de
globala målen. Parallellt med detta har också diskuterats vilka indikatorer som kan användas för att se
resultat av våra åtgärder.
Representanter från den politiska ledningen har tillsammans med tjänstepersoner varit på studiebesök
i Askers kommun som är en kranskommun till Oslo. Från och med 1 januari 2020 slås Askers
kommun ihop med två andra kommuner. I styrningen av den nya kommunen kommer man att
använda de 17 globala målen i Agenda 2030 som ramverk. Utbytet av erfarenheter med en kommun
som kommit långt i arbetet med Agenda 2030 var mycket inspirerande och besöket lade grunden för
ett fortsatt samarbete inom hållbarhetsfrågor.
Finspångs kommun antogs som en av 90 organisationer till det tvååriga nationella
utbildningsprogrammet Glokala Sverige. I utbildningsprojektet, som drivs av FN-förbundet i
samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommer politiker och tjänstepersoner att få
utbildning i vad Agenda 2030 står för och hur den globala agendan påverkar det lokala arbetet. I länet
finns det en regional arbetsgrupp inom Glokala Sverige och denna arbetsgrupp har beslutat anordna
en Agenda 2030-konferens i slutet av året. Konferensen kommer vara i Finspång och målgruppen är
ledande politiker i Östergötland.
Kommunens hållbarhetsarbete har även visat sig i form av ett ökat engagemang på förskolorna och
skolorna. I kommunens förskolor har det arbetats tematiskt med hållbarhetsfrågor och de globala
målen. Bergska gymnasiet har under 2019 tagit fram en global profil på sitt samhällsvetenskapliga
program. Den globala profilen är valbar för studenter från och med höstterminen 2019. Under läsåret
2018/19 skrevs ett par gymnasiearbeten av elever i årskurs på tre på gymnasiet kring ämnen som
kopplades ihop med kommunens verksamheter. I augusti 2019 presenterade personal från
utvecklingsavdelningen de globala målen för lärare och elever inför kommande gymnasiearbeten som
ska skrivas under läsåret 2019/20.
Tillsammans med Siemens och NCC håller Finspångs kommun ihop ett lokalt hållbarhetsnätverk i
Finspång. Nätverket har syftat till erfarenhetsutbyte, nya idéer och kunskap kring de globala målen
och hur arbetet med de globala målen förs ner på en lokal nivå.
I början på 2019 diplomerades Finspång om som en Fairtrade City. Styrgruppen för Finspång
Fairtrade City har bytts ut som följd av ny mandatperiod, samt att en del ledamöter har valt att sluta.
Detta innebär att vi behöver fundera på hur vi ska utbilda nya ledamöter i styrgruppen samt fundera
på hur vi marknadsför styrgruppen för eventuellt nya intressenter.
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I våras inkom en förfrågan ifrån en av våra vänorter, Salaspils i Lettland, om att bli en nordisk partner
till dem i deras EU-projekt SUPERBcity. Genom att vara deras partner i projektet ska vi ta emot dem
under en vecka i höst och visa upp vår verksamhet.
Finspångs Tekniska Verk arbetar kontinuerligt med att minska avfallsmängder, minska nedskräpning
och en mer miljöanpassad avfallshantering.
Under april och maj månad deltog över 3 200 barn och unga från Finspång i Håll Sverige Rents
kampanj Vi håller rent. Deras fina engagemang och kommunens insatser tog Finspång hela vägen till
toppen på prispallen. 7 september bjuder därför organisationen Håll Sverige Rent hela Finspång på en
konsert med Electric Banana Band och Bröderna Norberg i Slottsparken.
- Finspång var en av de tio kommuner som hade störst andel skräpplockande barn. Utöver
skräpplockningen satsade kommunen bland annat på informationsspridning och annonsering. Valet
var därför enkelt när vi skulle utse vilken kommun som skulle vinna konserten med Electric Banana
Band, säger Johanna Ragnartz, VD på Håll Sverige Rent.
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Finspång ska vara en attraktiv boendekommun
Varning
Finspångs kommun är sett till befolkningsökningen en attraktiv boendekommun men i arbetet för att skapa
möjligheter för att ännu fler ska kunna flytta till Finspång når kommunen inte upp till uppsatta mål.
Möjligheterna till ökad inflyttning har ökat genom att fler detaljplaner färdigställs under 2019 än 2018 men
inflyttningstakten Finspångs kommun har avtagit.
Kommunens invånarantal fortsätter att öka om än inte i samma takt som under de närmast
föregående åren. Den 31 juni var 21 807 personer folkbokförda i kommunen vilket var en ökning med
50 individer sedan årsskiftet. Under sommarmånaderna har befolkningen fortsatt att öka men
definitiva uppgifter om antalet finns inte tillgängliga vid utgången av tertial 2.
Under det första halvåret har inflyttningen av barn och unga varit mycket lägre än vad som brukar
vara fallet. Även invandringen varit mycket lägre än vanligt.
I Finspångs tätort råder brist på planlagd byggklar mark för bostäder och verksamheter och
kommunen har för närvarande svårt att möta efterfrågan. Under året har all kommunens
verksamhetsmark reserverats eller sålts till intressenter som vill utveckla sin verksamhet i Finspång.
Även på bostadsmarknaden råder det stor brist på byggklar mark. För närvarande finns inga tomter i
tätorten att erbjuda de 50 personer som är anslutna till kommunens tomtkö.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Finspång har fortgått under året. Översiktsplanen
anger den strategiska inritningen på Finspångs utveckling fram till 2035 och ligger som grund för
fortsatt planering via exempelvis detaljplaner samt förhandsbesked och bygglov. Nya markområden
pekas ut och prioriteras för att kunna tas i anspråk för bostadsbebyggelse och service samt för olika
verksamhetsområden. Översiktsplanen ska skapa förutsättningar för att nå tillväxtmålen om 30 000
invånare år 2035. Samråd av förslaget till Översiktsplan 2020 har hållits.
Införandet av det nya kart- och informationssystemet (GIS) gör att rätt information och underlag finns
tillgängligt vid planeringen för att utveckla Finspång.
Ett intensivt detaljplanearbete med flertalet planer har pågått under året. Planerna har de olika
karaktärerna:





Nya planer för bostadsbebyggelse
Nya planer för verksamhetsmark av typen industri
Nya planer för skolor, äldreboende och andra allmännyttigheter
Uppdatering av befintliga detaljplaner för ändrad eller utökad användning

Under första halvåret 2019 har ett planprogram för Vistinge antagits vilket möjliggör för
detaljplaneläggning för ett nytt bostadsområde omfattande cirka 300 nya bostäder.
För Melby, som gränsar till Vistinge, har detaljplaner för ungefär 100 bostäder antagits och vunnit laga
kraft.
Utifrån Finspång kommuns tillväxtmål och planerade utvecklingsområden som exempelvis
stationsområdet samt lasarettsområdet bedöms behovet av resurser inom exploatering och planering
vara fortsatt stort och under första halvåret har sektor samhällsbyggnad förstärkt verksamheten med
ytterligare en planarkitekt.
Det är oklart hur den vikande marknaden påverkar Finspång då nyproduktionstakten, sett till
befolkningsutvecklingen de senaste åren, varit låg; endast 200 bostäder under en 10-årsperiod, samt
att kostnaderna per kvm för bostadsrätter och småhus är avsevärt mindre än i Norrköping och i länet
som helhet.
Flera av de ledande aktörerna i byggbranschen tror på ett minskat bostadsbyggande i Östergötland
det kommande året. Både Statistiska centralbyråns (SCB) och Sveriges byggindustriers prognoser
visar att länets bostadsbyggmarknad är på väg att mattas av.
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Enligt SCB:s statistik minskade antalet lägenheter som började byggas nationellt under första halvåret
2019 med 12 procent jämfört med samma period 2018. För Östergötlands del var motsvarande
minskning inte i samma omfattning och hamnade på 6 procent. För Östergötlands del ökade antalet
lägenheter i flerbostadshus som började byggas med 4 procent medan antalet bostadslägenheter i
småhus minskade kraftigt, med 38 procent jämfört med samma period föregående år.
Ett minskat bostadsbyggande på de heta marknaderna, som exempelvis Norrköping, Linköping och
Örebro, kan på sikt gynna Finspång. Det finns inga tecken på att bostadsbristen är bortbyggd än. Den
senaste statistiken visar på en fortsatt uppgång på priser och det finns en fortsatt stor efterfrågan på
bostäder. Dock kan en trend skönjas att det som efterfrågas är billigare bostäder än det som idag
produceras. Om byggandet generellt minskar kan områden, där främst markpriserna inte är lika höga
som inne i storstäderna, blir mer intressanta för byggherrar och exploatörer. Det kan innebära att
byggherrar behöver se över sin produktion och minska prissättningen för att behålla sina
verksamheter och sina marknadsandelar. Finspångs kommun behöver ha färdiga detaljplaner för att
kunna möta upp efterfrågan när den kommer.
Att skapa en attraktiv boendekommun är ett mångårigt arbete då det utöver detaljplaner och
byggnation även omfattar en flyttkedja som möjliggör ett generationsskifte i olika bostadsområden.
När äldre invånare flyttar från en villa till en lägenhet ersätts de ofta av barnfamiljer.
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Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet
Bra
Bedömningen är att kommunen har nått en hög måluppfyllelse genom insatser som gett avsedda resultat.

Arena Grosvad
I slutet av juli var Arena Grosvad en av arenorna för O-ringen i orientering. Två av etapperna gick
med utgångspunkt från Grosvad. En del utvärdering av arrangemanget återstår men vi kan redan nu
fastställa att detta var en stor succé både för Arena Grosvad som arena och Finspång som plats för
större arrangemang. Finspångs kommun har fått mycket beröm för sin del av arrangemanget som
hade över 23 000 besökare. Arrangemanget har gett kommunen erfarenhet av större evenemang och
förhoppningsvis också etablerat orten som intressant för fler arrangemang.
Utveckling av Arena Grosvad går fortsatt framåt. Antalet omklädningsrum och boendemöjligheter
har utökats och den utvecklingen fortsätter under hösten 2019. Nya platser för aktiviteter har
tillkommit under året, bland annat i form av spelplaner för cricket och en beachhandboll. I slutet av
augusti påbörjades också byggnationen av den skatepark som anläggs i anslutning till Arena
Grosvad.
Den befintliga bandyplanen ligger inom ett område där markförutsättningarna inte är de bästa.
Planen har fått större sättningar och sektor samhällsbyggnad har fått uppdraget att utreda och föreslå
en annan placering. Frågan har diskuterats med bandyföreningen men ingen alternativ plats har
hittats. Ett förslag på en tillfällig lösning på befintlig plats har tagits fram.

Friluftsarbete
Finspångs kommun är Östergötlands bästa friluftskommun i Naturvårdsverkets undersökning. I den
nationella rankningen klättrar Finspång från plats 22 till plats 16.
Ett stort inventeringsarbete av Finspångs friluftsområden har genomförts. Det ligger till grund för den
natur- och friluftsplan som tas fram som en del i den nya översiktsplanen. Natur- och friluftsplanen
kommer att ge en bra utgångspunkt för hur Finspång kan fortsätta att utvecklas som en ort med ett
aktivt och nära natur- och friluftsliv.
Ett förslag till natur- och friluftsplan är ute på remiss under hösten 2019. I nationella sammanhang och
i samverkan med andra kommuner får kommunen bekräftat att det väl genomtänkta arbetet är
framåttänkande och inspirerande. Kommunens fritidsutvecklare och naturvårdssamordnare har
under året varit anlitade som externa föredragshållare vid ett antal tillfällen och var även inbjudna att
prata på friluftsfrämjandets arrangemang under Almedalsveckan tillsammans med kommunalrådet.
Under året har det bildats ett kommunalt Natur- och friluftsråd där dessa frågor kan belysas och
diskuteras. I rådet ingår ett antal politiker, tjänstepersoner, föreningar och företag.

Kultur
Den reviderade kulturstrategin är på remiss. Kulturverksamheten i Finspångs kommun som
allmänkultur, kulturskola och bibliotek står inför en omorganisation. Från att tidigare ha varit tre
enhetschefer blir det nu en kulturchef med övergripande ansvar och en ny bibliotekschef.
Verksamhetsförändringar kommer att innebära en större samverkan mellan de olika kulturgrenarna
vilket kommer leda till ett bättre resursutnyttjande. Exempelvis genom samarbete mellan
bibliotekspedagog, kulturpedagog och kultursamordnare för barn och unga.
Det treåriga Nycirkussamarbetet gick in i sin slutfas i och med föreställningen Bloom som visades på
Bergslagstorget i slutet av augusti.
Biblioteket har under våren förberett sin flytt till nya lokaler. Flytten är nu genomförd och det nya
biblioteket är invigt.
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De nya lokalerna är lättnavigerade och modernt anpassade. Att hela biblioteket är lokaliserat på ett
enda våningsplan är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Placeringen tillsammans med övrig
näringsverksamhet i centrum gör biblioteket till en mer naturlig mötesplats än tidigare. Närheten till
kommunens reception skapar möjligheter att bredda bibliotekets verksamhet. Biblioteket kommer
tillsammans med receptionen ta ett större ansvar för kommunikation av samhällsinformation och
service. I och med det når vi också nya målgrupper.
Med syftet att utveckla kulturskolans ämnesutbud och nå fler i elever har vi med hjälp av medel från
Kulturrådet startat upp undervisning i film och animation. Undervisningen bedrivs i gamla
Högbyskolan. Vi kommer med start under höstterminen 2019 undervisa ett fyrtiotal barn och unga
per vecka.
Med filmundervisning har vi också möjlighet att med modern teknik bidra till att kommunens
grundskolor kan uppfylla läroplanen i årskurs 4 till 6.

Föreningar
En betydande del av de kultur- och fritidsaktiviteter som finns tillgängliga i Finspång är anordnade av
ideella organisationer och privata initiativ. Kommunkompassen visade att Finspångs kommun har en
välutvecklad samverkan med civilsamhället. Ansökningarna om aktivitetsbidrag 2018 visar dock att
både antalet föreningar och deltagandet i de olika föreningsaktiviteterna minskar och det finns
anledning att tro att detta fortsätter. En fullständig sammanställning av detta kommer i rapporten för
hela 2019.
Oroväckande är att vissa grupper inte inkluderas eller deltar i det utbud som finns att tillgå. En av
anledningarna är att kultur- och fritidsintressen allt oftare utövas via olika företag eller
kompisgrupper men det finns också tendenser som pekar på att det upplevs svårt att komma in i det
ordinarie föreningslivet.
Kommunen har tydligt visat ett proaktivt förhållningssätt till denna utveckling. Lovaktiviteter och
satsningar på ungdomar som Sportis camp och Camp Grosvad slår under 2019 deltagarrekord och
fungerar utmärkt. Dessa aktiviteter är främjande ur ett inkluderande perspektiv och att upplevs som
socialpolitiskt viktiga. Förhoppningsvis kan de hjälpa barn och unga in i andra bra förenings- och
friluftsaktiviteter som erbjuds i Finspång.

Lekplatser
Kommunen har fått ytterligare en lekplats i Vita stan. Lekplatsen har fått mycket positiva
kommentarer av de boende i området och en invigning av lekplatsen är planerad till mitten av
september.
Under hösten kommer utvecklingen av lekplatsen i Bruksparken påbörjas. Projekteringen av en ny
kommunal lekplats i Östra Hårstorp påbörjas troligen under hösten.
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Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång
Varning
Bedömningen är att målet om en ändamålsenlig och attraktiv utbildning inte till fullo uppnås för
verksamhetsåret 2019. Kvalitetsrapporterna visar att verksamheterna har olika utvecklingsområden. Kommunen
arbetar aktivt för att väcka nyfikenhet och öka attraktiviteten för den verksamhet och de utbildningar som finns i
kommunen. Nedan redovisas hur de olika verksamheterna har arbetat för att nå målet.
Förskoleplats har kunnat erbjudas till samtliga barn i kommunen. Några familjer har inte fått sitt
förstahandsval och därför tackat nej till erbjudande om förskoleplats. Förutom möjligheten att välja
förskola nära hemmet eller arbetsplatsen finns möjligheten för föräldrarna att välja en förskola med en
specifik pedagogik eller ideologi.
Följande förskolor erbjuder:






åldershomogena grupper – Hårstorp, Ängslyckan, Lillängen, Sanden samt delar av
Dunderbacken
ur och skur-pedagogik - Brenäs förskola,
finskspråkig förskoleverksamhet – Dunderbackens förskola
Reggio Emelia-inspirerad pedagogik - Hårstorps förskola. Även visa av de andra förskolorna
använder sig av denna pedagogik i delar av sin verksamhet.
Högklints förskola även erbjuder omsorg under kvällar och nätter.

Allt fler förskolor arbetar utifrån skolverkets intentioner med mindre barngrupper som innebär att
avdelningarna delas in i mindre grupper. Syftet är att öka barnens delaktighet och inflytande över sin
vardag.
Samtliga förskolor har ökat sin grundbemanning. Förändringen gör att kvaliteten inte äventyras när
någon från personalgruppen är frånvarande eftersom man då bemannar med någon som redan ingår i
personalgruppen. Denna förändring i grundbemanningen har påverkat barngruppen positivt. Barnen
upplevs som tryggare. Även personalens arbetsmiljö har blivit bättre när vikarieomsättningen
minskat.
Ett prioriterat område som förskolan har arbetat med är att utveckla förskolemiljöerna så att de blir
ändamålsenliga och speglar läroplanens intentioner. Så väl lärmiljöerna som de fysiska inne- och
utemiljöerna har utvecklats. De nya pedagogiska materialen är av mer utforskande och
experimenterande karaktär.
För att tillmötesgå den stora efterfrågan på förskoleplatser är beslut taget att ny förskola ska byggas i
Lotorp.

Grundskolan
Grosvadsskolan beviljades ett likvärdighetsbidrag från skolverket utifrån den socioekonomiska
situationen. Bidraget användes till att anställa tre skolmentorer. Förutom dessa tre bekostar skolan
ytterligare tre skolmentorer. De sex skolmentorerna kommer från och med höstterminen 2019 att ta
över mentorsuppdraget från ämneslärarna för årskurserna 7-9.
Förstelärare har erbjudits kompetensutveckling i form av inbokade forum där syftet var att varje
förstelärare delar med sig av egna praktiska erfarenheter kring skolutveckling och ger exempel på
metoder som får undervisningen att fungera.
Grundskolorna har inte tillgång till skolbibliotek i tillräcklig omfattning. Skollagen säger att samtliga
elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolinspektion har påtalat brister i Finspångs skolor
beträffande skolbibliotek.
Just nu pågår en genomgång av hur det ser ut i de olika skolorna. Några har bibliotek som fungerar
väl medan andra saknar det helt. Hela bilden kommer att redovisas i utredningen Översyn Finspångs skolstruktur.
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Sektorn har beviljats ett ekonomiskt bidrag från statens kulturråd för att kunna anställa en
bibliotekspedagog. Pedagogen ska utveckla samarbetet mellan kommunens grundskolor och
kommunbiblioteket och bidra till att skolorna kan bygga upp egna bibliotek. Bidraget för år 2019
uppgår till sammanlagt 900 000 kr fördelade på två år. Bibliotekspedagogen tillträder sin tjänst den 2
september.
För att väcka intresse och säkerställa framtida kompetensförsörjningsbehov har sektorn deltagit på
mässor och på lärarutbildningens inspirations- och marknadsföringsdag.
Den pågående översynen av Finspångs skolstruktur visar att de fysiska lokalerna håller en ojämn
kvalité. Den skiftande lokalkvalitéten påverkar likvärdigheten negativt.
En elevhälsoplan är fastställd och blir ett stöd i allt elevhälsoarbete.

Gymnasieskolan
Vid årsskiftet 2019 påbörjades en utredning gällande gymnasiet och vuxenutbildningen i Finspång.
Syftet med utredningen är att ta fram förslag på hur de gymnasiala verksamheterna kan utvecklas för
att fortsätta att vara attraktiva, ändamålsenliga och ekonomiskt hållbara. Samarbetet mellan Bergska
gymnasiet, Curt Nicolingymnasiet och Vuxenutbildningen ska också utvecklas.
För att få ett underlag att utgå ifrån genomfördes under vårterminen 2019:




intervjuer med elever i årskurs 9 och elever på introduktionsprogrammen
samtal med Curt Nicolingymnasiets ledningsgrupp gällande Finspångs gymnasieutbud
intervju med två representanter från Tillväxt Finspång.

Bergska gymnasiet egen utvecklingsgrupp gjorde under föregående läsår en översyn av de
gymnasieval som elever boende i Finspångs närområde gjort. Analysen ledde till att Bergska
gymnasiet från och med höstterminen 2019 erbjuder två nya utbildningsvägar på gymnasiet.
Ekonomiprogrammet erbjuder inriktningen juridik och Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder en
global profil. Det konstaterades också att yrkesprogrammen behöver utökas eftersom söktrycket är så
stort att alla behöriga elever inte kommer in på det program och den skola de önskar.
Under vårterminen startade utvecklingsgruppen på Bergska gymnasiet ett samarbete med
representanter från Finspångs kommun kring de av Förenta Nationerna antagna globala målen och
implementeringen av Agenda 2030. Klimatfrågan är central för många ungdomar i dagens samhälle
och Bergska gymnasiet har ansökt om att bli en FN-certifierad skola.
En något högre andel av Finspångseleverna sökte till gymnasieskolorna i Finspång än under de
föregående åren.
Under antagningsåret 2019 så var det 325 ungdomar från Finspång som skulle söka
gymnasieutbildning. 83 procent av ungdomarna gjorde något av sina val till en gymnasieutbildning
på någon av Finspångs gymnasieskolor. 239 av de sökande från Finspång hade val till Bergska
gymnasiet och 161 hade något av sina val till en utbildning på Curt Nicolingymnasiet.
Ser man enbart till förstahandsvalen så sökte 121 av ungdomarna ett program på Bergska gymnasiet i
första hand. I det antalet ingår även sökande till introduktionsprogrammen.
83 av de sökande från Finspång sökte ett program på Curt Nicolingymnasiet i första hand. Det
innebär att 63 procent av Finspångs ungdomar i första hand valde ett gymnasieprogram i
hemkommunen.
Totalt 308 elever blev antagna. 189 på Curt Nicolingymnasiet och 119 på Bergska gymnasiet. 107 av de
antagna eleverna var kvinnor, 201 var män.
Enligt antagningsstatistiken hade totalt 352 elever valt ett gymnasieprogram i Finspång som sitt
förstahandsval. 229 val var till Curt Nicolin gymnasiet och 123 till Bergska gymnasiet. 148 av dessa
elever var vid söktillfället folkbokförda i en annan kommun än Finspång. Den slutlig antagning blir
inte klar förrän den sista september så siffror kan komma att justeras.
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Vuxenutbildningen
Vuxenutbildning erbjuder Svenska för invandrare (SFI), grundläggande och gymnasial utbildning
samt olika yrkesutbildningar. I egen regi finns följande ändamålsenliga yrkesutbildningar:


Barnskötarutbildning inom yrkes-SFI



Operatörsutbildning inom industri i samverkan med Curt Nicolingymnasiet,



Köks-och restaurangutbildning,



Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds i samarbete med extern utbildningsanordnare.

Det finns även möjlighet att läsa på distans. Distansutbildningarna genomförs av externa utbildare.
Vilka yrkesutbildningar som ges, och i vilken form de ges, förändras från termin till termin beroende
på vilka behov näringslivet har och vilka förutsättningar de studerande har.

Digitala verktyg
Sektor utbildning fortsätter utveckla det digitala lärandet för att ge eleverna en utvecklad
digitalkompetens. Implementeringen av digitala verktyg i form av datorer och läsplattor följer
tidsplanen. Gymnasieskolan har tidigare haft en egen lösning men är numera införlivade i den
gemensamma digitaliseringsplanen.
Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling att:
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förstå digitaliseringens påverkan på samhället
kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
kunna lösa problem och omsätta idéer i handling.
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Finspång ska ha en hållbar social utveckling
Bra
Bedömningen är att målet att Finspång ska ha en hållbar social utveckling uppnås. Flera indikatorer har
signalerat under en tid att utvecklingen är på väg åt rätt håll. Arbetet för god hälsa och välbefinnande är
omfattande, sektorsövergripande och konkret. Det lyckade resultatet av extratjänster bidrar också starkt till
bedömningen.
Året har innehållit en rad ordinarie och återkommande inslag i arbetet för en hållbar social utveckling
i Finspång.
Folkhälsorådet har sammanträtt och varit en diskussionsarena för exempelvis:







Finspångs kommuns kommande ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak)
Om mig-enkäten 2018 som är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grundoch gymnasieskolan i Östergötland
Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
workshop för föreningsbidrag
sommarslovsavslutningen
sommarlovsaktiviteter.

Resultatet av Om mig-enkäten 2018 har redovisats för kommunstyrelsen och redan nu pågår arbetet
med 2019 års enkät som genomförs med ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2, under hösten 2019. För
att arbeta med resultatet av enkäten på ett strukturerat sätt har en arbetsgrupp skapats och
identifiering av relevanta steg i det arbetet har påbörjats.
I kommunens arbete med att implementera de 17 globala målen inom ramen för Agenda 2030 har
förvaltningen nu träffat samtliga sektorer och kommunala bolag för att få inspel vad gäller indikatorer.
Förhållningssättet med att implementera samtliga 17 mål i kommunens arbete innebär att samtliga
perspektiv: det sociala, ekonomiska och det miljömässiga blir relevanta för kommunens medarbetare.
Förvaltningen har även närvarat i en rad olika regionala nätverk som syftar till att öka kunskapen i
den egna organisationen om hållbar social utveckling, exempelvis det regionala ANDT-nätverket,
Folkhälsonätverket, Jämställdhetsnätverket och Barnrättsnätverket. I flera av dessa nätverk har
Finspångs kommun ett högt förtroendekapital och bidrar med mycket till länet samtidigt som
kommunens representanter tar med erfarenheter tillbaka.

God hälsa och välbefinnande
Flera grupper av medarbetare inom olika delar av organisationen har genomgått utbildningen Första
hjälpen i psykisk hälsa. Kommunen har tre egna utbildare och kommer att utöka till fyra utbildare för
att trygga en långsiktig kontinuitet.
Projektet Tidiga och samordnade insatser för barn & unga (TSI) startade under hösten 2018. Det är ett
regeringsuppdrag som gått till Skolverket och Socialstyrelsen och som pågår 2018-2020. Syftet är att
utveckla goda och hållbara samverkansformer mellan skola/förskola, socialtjänst och regionen. En
styrgrupp finns och en projektledare har anställts för att samordna och leda arbetet. Styrgruppen har
plockat ut fem fokusområden med tillhörande arbetsgrupper: skolnärvaro, Ungdomens hus,
föräldrautbildningar, familjecentral samt rutiner/riktlinjer.
Parallellt pågår flera aktiviteter i projektets anda:




Ungdomshälsan flyttar till bättre och mer funktionella lokaler
En föräldragrupp för nyanlända har startat i ett samarbete mellan kommunen och
Studiefrämjandet
Centrala Barn- och Elevhälsan kommer att förändra sitt arbetssätt för att finnas mer
tillgängliga och rusta för snabbare insatser och högre grad av samverkan.

Inom TSI-arbetet planeras start av nya föräldragrupper i höst. Vidare ska Skottlandsmodellen
undersökas närmare. Det är en modell där tre aktörer; skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst,
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jobbar mobilt och tillsammans så att det blir enklare för barnen och familjerna att ta emot stöd.
Dessutom ska ett informationsmöte om ACT (Acceptance & Commitment Training) hållas i syfte att
starta en grupp för ungdomar.
Under våren arrangerades en workshop med kommunens idrotts- och kulturföreningar för att
informera om vilka bidrag som en förening kan söka och tillvägagångssättet för att erhålla
kommunala medel. Det var en lyckad kväll med en fullsatt sessionssal och en stor bredd på de
deltagande föreningar. Under kvällen lyftes att föreningarna önskar ett större stöd från kommunen i
hur ansökningsförfarandet ska gå till samt en harmonisering av de lokala bidragsmöjligheterna och de
nationella. Denna workshop får ses som ett steg i rätt riktning i att bistå föreningarna med information
och stöd om bidrag.
Vad gäller utveckling av pågående ANDT-arbete har verksamheten Exitus utfört uppsökande
verksamhet och har även haft föräldrautbildningar till föräldrar som har barn med ANDTproblematik. Exitus är en mottagning för ungdomar upp till 26 år, deras kompisar eller föräldrar, som
har frågor eller bekymmer som rör alkohol eller andra droger.
Utförd Om mig-enkät 2018 visar att andelen ungdomar som dricker alkohol minskar både i årskurs 8
och i årskurs 2 på gymnasiet. Andelen ungdomar som har använt narkotika har ökat i årskurs 2 på
gymnasiet. Cigarettanvändandet bland killar har minskat markant i årskurs 8 och ökat i årskurs 2 på
gymnasiet.
I form av ett prioriterat uppdrag ska en ANDT-strategi tas fram. Planeringsmöte mellan representant
från sektor social omsorg, och kommunens ANDT-samordnare har hållits. Den regionala ANDTstrategin har presenterats för remissinstansen Folkhälsorådet och rådets synpunkter kring lokal
ANDT-strategi har inhämtats. Bildandet av projektgrupp pågår och preliminär tidsplan för projektet
är framtagen.
Folkhälsorådet hade under våren en diskussion om hur arbetet ytterligare kan stärkas i syfte att
skolavslutningarna ska bli ett positivt minne för eleverna. Fortsatt arbete kring detta kommer att ske
under hösten med fokus på samtal med rektorerna.
Sommarlovsaktiviteterna i Finspång har varit fortsatt välbesöka och visar på det behov som finns av
att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och en sommar med organiserade aktiviteter.
Förvaltningen har deltagit i utvärdering av regionens initiativ och strategi Sätt Östergötland i rörelse.
Finspångs kommun återkommer i en mängd goda exempel från regionens håll och Finspångs
kommun har även formellt ställt sig bakom strategin.

Ingen fattigdom
Statistiska centralbyråns mätning gällande barn och ungdomar i ekonomisk utsatta hushåll visar att
9,5 procent av invånarna 0-19 år bodde i ekonomiskt utsatta hushåll i Finspångs kommun 2017.
Andelen har dock minskat sedan 2015. Området barnfattigdom kommer under hösten belysas genom
en nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och framtagandet av en åtgärdsplan. I alla beslut som tas
inom försörjningsstöd beaktas barnperspektivet. Arbetsmarknadsenheten fortsätter med att hjälpa
föräldrar att få en stabil inkomst genom till exempel extratjänster.
Arbetet fortgår för att merparten av de som får försörjningsstöd och som står till arbetsmarknadens
förfogande, ska befinna sig i kompetenshöjande verksamhet. De flesta i målgruppen bör ha insats från
arbetsförmedlingen vilket på grund av omorganisation inom arbetsförmedlingen inte sker. De
personer som inte tillhör arbetsförmedlingens målgrupp klarar kommunen att erbjuda
kompetenshöjande insats i stor utsträckning. Gruppchefen för vuxenenheten och enhetschefen för
försörjningsstöd har fått ett uppdrag att tillsammans arbeta fram ett arbetssätt och flöde som främjar
hemmaplanslösningar och minskar behovet av långvarigt försörjningsstöd.
Under fem års tid, fram till 2017, vilken är den senaste tillgängliga statistiken, har andelen vuxna
biståndstagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd sjunkit stadigt. Flera med mycket
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långvarigt ekonomiskt bistånd har ett pågående missbruk eller en allvarlig psykisk sjukdom vilket
försvårar arbetet med att uppnå självförsörjning.

Anständiga arbetsvillkor och full sysselsättning
Trenden nationellt och lokalt i Finspång är att ungdomsarbetslösheten sjunker.
Ungdomsarbetslösheten är dock fortfarande högre i Finspångs kommun än i andra jämförbara
kommuner. Kommunens arbetsmarknadsenhet har verksamhet riktad specifikt till ungdomar. De
stödjer ungdomarna i skrivandet av CV och ansökningar. Mer praktiskt stöd för att rusta ungdomarna
för arbetslivet behövs och ett utökat arbete med detta startas i höst.
Extratjänsterna som erbjudits personer med ekonomiskt bistånd har fallit väl ut på så sätt att ett antal
av personerna har fått vanliga tjänster på sina arbetsplatser. Extratjänsterna fasas ut under 2019, på
statligt initiativ. Arbetsmarknadsenheten har fått mycket erfarenhet av arbetssättet med extratjänster
och är redo att ta sig an liknande uppdrag om mer statliga medel tillsätts.

Minskad ojämlikhet
Andelen personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90
dagar) har ökat årligen sedan 2015. Störst andel har börjat studera.
Ett PM har skrivits om Finspångs kommuns eventuella engagemang kring regnbågsveckan 2020.
Detta för att på ett tydligare sätt uppmärksamma och kommunicera ut alla människors lika värde
samt sätta fokus på HBTQ-frågor och könsnormer.
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Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
Bra
Kommunens arbete för en hållbar ekologisk utveckling har varit fortsatt stark under 2019. De betydelsefullaste
insatserna bedöms vara arbetet med klimatanpassningsplanen, den kommande tillgängligheten av fossilfritt
bränsle, tillsättning av kommunens natur- och friluftsråd samt bedriften av kommunens skolor att vara den
kommun i Sverige som hade den största andelen skräpplockande barn i kampanjen Vi Håller Rent.
Kommunens arbete för att minska vår verksamhets klimatpåverkan sker på många fronter vilket
starkt bidrar till att detta mål bedöms som uppfyllt. Kommunens hållbarhetsstrateg har utöver det
kommunala uppdraget använts i ett externt energisamarbetsprojekt med Siemens.
Kommunens mest erfarna miljöstrateg har under året gått i pension. Vi bedömer att vi kommer få
vissa förseningar av de prioriterade uppdragen inom miljöområdet eftersom vi under en större del av
året varit utan miljöstrateg. Bedömningen är dock att uppdragen kommer kunna komma ikapp under
våren 2020.

Livsmedelsproduktion
Kommunens kök fortsätter att bidra starkt till en hållbar ekologisk utveckling. Andelen ekologiskt
livsmedel har fram till och med juli månad legat på styrtalet. Andel närproducerade livsmedel
utgjorde 30 procent av av kommunens livsmedelsinköp. Målet avseende ekologiska inköp förväntas
uppfyllas. Andelen närproducerade livsmedel av kommunens inköp var under perioden januari till
och med juli 40 procent. Under hösten kommer kost- och måltidspolicyn att revideras vilket kan
komma att påverka hur vi mäter andelen närproducerade livsmedel.

Klimatanpassningsplan och CO2 omställning
Ett förslag till klimatanpassningsplan har tagits fram under det första halvåret 2019 med hjälp av en
arbetsgrupp med representanter från samtliga sektorer och bolag. Planen skickades på remiss till
sektorerna och bolagen. Planen kommer att revideras utifrån remissvaren och planeras sedan att lyftas
fram för beslut till årets sista sammanträde i kommunfullmäktige.
Arbetet med ett förslag till riktlinjer för en CO2-fond kommer att påbörjas efter sommaren med
förhoppning om att den ska kunna genomföras under hösten. Förslaget till riktlinjer beräknas dock
först kunna färdigställas och skickas tillbaka till politiken under våren 2020.
Kommunens hållbarhetsstrateg kommer under hösten att inleda ett samarbete med kommunens
inköpssamordnare för att se över kommunens inköp av bilar. Antalet elcyklar i kommunens
verksamheter ökar och kommunens cykel- och elcykelpool blir mer och mer populär. För att minska
vår klimatpåverkan pågår en omställning till fler elfordon.
Under våren har sektorn arbetet för att säkra tillgången till ickefossila bränslen och då särskilt HVO
som är ett dieselalternativ.
En av kommunens bränsleleverantörer kommer förhoppningsvis redan under hösten installera en
pump med rent HVO-bränsle.
En studie görs för att utreda var solceller kan placeras på kommunens fastigheter för att ha störst
effekt. De nuvarande måtten på energianvändning behöver dock ses över. Den indikator vi nu
använder kombinerar energiåtgången för våra fastigheter och våra verksamheter. Tydligare mått
skulle göra det möjligt att urskilja var åtgärderna ska sättas in och vi skulle också på ett tydligt sett
kunna se effekterna av effektiviseringarna.

Grönflagg certifierade förskolor
Sektor utbildning har tidigare haft fyra förskolor certifierade med Håll Sverige Rents kvalitetsmetod
Grön flagg. Målet med Grön Flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för
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hållbar utveckling. Från och med detta år kommer endast Ekesjö förskola att samarbeta med Håll
Sverige rent. De tre övriga förskolorna har valt att avbryta samarbetet eftersom uppdraget kräver
mycket administrativt arbetet. Majoriteten av Finspångs förskolor kommer dock att fortsätta arbeta
med hållbar utveckling utifrån förskolans läroplan.
Pedagoger från flera förskolor i kommunen deltar i ett nationellt nätverk kring hållbar framtid med
syftet är att inspirera, lära av och utmana varandra i arbetet.

Natur- och friluftsliv
Ett förslag till natur- och friluftsplan har tagits fram. Förslaget kommer att skickas ut på remiss under
hösten. Planen kommer fungera som ett underlag vid fysisk planering. Den ger exempel och
åtgärdsförslag på hur man kan jobba strategiskt för ett ekologiskt hållbart natur-och friluftsliv.
Under våren beslutade kommunstyrelsen att tillsätta ett natur- och friluftsråd. Rådet hade sitt första
möte i början på sommaren och sedan ytterligare ett möte för att utforma och sätta igång rådets arbete
planeras till sensommar och höst.
Antalet genomförda eller pågående naturvårdande projekt under har varit nio.
Exempel på projekt som genomförts och pågår är:






åtgärder för vilda bin,
inventering av vattensalamander,
uppsättning av fladdermössholkar,
åtgärder för att främja insekter och
ett åtgärdspaket för att minska förekomsten av växten jätteloka.

Kommunen ansvarar för Finspångsåarnas vattenråd som är en samrådsplattform för vattenfrågor.
Vattenrådet har haft ett flertal möten i år. Ett välbesökt sådant var då länsstyrelsen gästade och
presenterade om statusen i kommunens vattenförekomster. Planering pågår för en vattenguidning
med tema skogens vatten som kommer att hållas i samarbete med Skogsstyrelsen och Holmen skog

Nedskräpning, avfallshantering samt källsortering
En strategi för nedskräpning på offentliga platser har tagits fram. Strategin är förankrad med berörda
verksamheter. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen februari 2019. Efter utredningen har flera
källsorteringskärl köpts in och placerats ut för att möjliggöra sortering av sopor på allmänna platser
Uppdraget att kartlägga hur källsortering i kommunens lokaler bäst organiseras utifrån nuvarande
förhållanden i kommunens lokaler har färdigställts. Utifrån denna kommer ett förslag på fortsatt
arbete att tas fram. Källsortering i kommunhuset har implementerats under augusti i år.
Vi Håller Rent är Sveriges största skräpplockarkampanj, där främst skolor och förskolor plockar skräp
i pedagogiskt syfte. Finspång var den kommun i Sverige som hade största andel skräpplockande barn.
Sammanlagt 2 745 barn i Finspång deltog i kampanjen, vilket motsvarar 64 procent av alla barn i
kommunen. Ser man till deltagandet i hela Sverige låg de på ungefär 28 procent av alla barn i åldrarna
1–18 år deltog. 265 av landets 290 kommuner var anmälda till kampanjen.
I årets strategiska plan finns ett uppdrag att ta fram ett förslag på inriktning för framtida
avfallshantering. I detta uppdrag samarbetar kommunen och Finspångs Tekniska Verk.
Uppdraget påverkas i hög grad av en ny lagstiftning. Den nya lagen reglerar ansvaret för hanteringen
av fraktioner som omfattas av producentansvar. Från och med den första 1 januari 2020 är det
kommunens uppdrag att hämta utsorterat matavfall. Ansvaret för insamling av fraktioner omfattas av
producentansvaret. Då datumet för införandet är ännu inte beslutat och det fortfarande pågår en
dialog mellan de berörda aktörerna för att samordna insamlings- och hanteringssystem på nationell
nivå har det prioriterade uppdraget inte kunnat genomföras. Bedömningen är att det är lämpligt att
avvaktar vidare utredning innan beslut från de nationella aktörerna erhållits. Beslutet förväntas fattas
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under hösten 2019. Uppdraget att ta fram ett förslag på inriktning för framtida avfallshantering
kommer att genomföras som en del av arbetet med översyn av avfallsplanen.
Strategiskt arbete med föroreningar pågår på bred front i dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen.
För närvarande prioriteras följande objekt:
- Rejmyre glasbruk
Utifrån tidigare genomförd förstudie har ett förslag till fördjupad förstudie tagits fram i samverkan
med Länsstyrelsen. I fortsatt dialog med Länsstyrelsen kommer en konsult att upphandlas för den
fördjupade förstudien
Syftet med undersökningarna är att få en bild av hur stor föroreningsutbredningen är i hela området
mot vattentäkten Hunn. I undersökningarna belyses hur eventuell spridning ser ut samt i vilka former
föroreningarna förekommer i mark och vatten.
- Lotorp
Fortsatta undersökningar har visat att föroreningar, främst arsenik, förekommer på ett större område
och i större omfattning än vad som tidigare varit känt. Utöver C-planen har även A-planen varit
avstängd för fotbollsverksamhet sedan 2018. Efter att djupare undersökningar och riskanalyser
genomförts under året har tillfälliga åtgärder vidtagits i avvaktan på att en större saneringsåtgärd ska
ske. De tillfälliga åtgärderna har inneburit att det övre lagret jord tagits bort på A-planen och att en ny
gräsplan har anlagts. Den tillfälliga gräsplanen färdigställdes och togs i bruk i slutet av sommaren.
- Finspångs centraltvätt
Efter beslut i kommunstyrelsen om att Finspångs kommun tar på sig huvudmannaskapet för
efterbehandlingsåtgärderna (sanering) har ett utkast till ansökan om statliga bidrag tagits fram.
Ansökan till det statliga bidraget bereds av kommunen med stöd av länsstyrelsen och besked om
bidrag utbetalas förväntas komma under hösten.
Utöver ovan nämnda prioriterade objekt deltar Finspångs kommun i arbetet mot föroreningar, bland
annat, i Skutbosjön och vid Brenäs såg.

Uppmuntran till verksamheternas delaktighet att bidra till den ekologiska utvecklingen
Kommunstyrelsen har beslutat om riktlinjer för kommunens miljöutvecklingspott.
Intresset för miljöutvecklingspotten har i år varit väldigt stort med ansökningar för bland annat
minskad klimatpåverkan genom hållbart resande, ökad biologisk mångfald genom olika projekt i
förskolor och ökad källsortering.
Ett antal projekt pågår för att öka resandet med cykel i kommunen. Cykelmätningar som ska visa det
genomsnittliga trafikflödet per dygn har genomförts på flera platser. Då mätutrustningen inte
placerades på samma ställen som 2018 kan inte jämförelse ske mot föregående år. Kompletterande
mätningar kommer att ske under hösten 2019.
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Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas
Varning
Efter 2018 års svaga resultat på detta mål har en hel del aktiviteter initierats och genomförts. Förvaltningens
bedömning är att vi är på väg åt rätt håll men att vi har en hel del kvar att göra.
Under året genomför alla ledamöter i kommunstyrelsen två företagsbesök var. Kommunstyrelsen har
även varit ute på ett "Företagssafari" och träffat fem små och medelstora företag tillsammans med
Företagarna.
Internt har arbetet med bemötande och service mot företagande organiserats med en styrgrupp
mellan förvaltningens olika delar och även Finspångs tekniska verk för att synkronisera insatser och
roller gentemot näringslivet. Bemötande och serviceutbildningar hålls också under året för
handläggare. Den första insatsen genomfördes i april.
Insiktsmätningen visar en klar förbättring mot förra årets resultat som var en bottennotering för
Finspångs kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) för Finspångs kommun uppgår till 70, vilket är ett gott
resultat jämfört med föregående år men vi ligger fortfarande efter i en nationell kontext där snittet är
ett NKI på 72. Samtliga serviceområden förbättras och värdet för bemötande ges ett särskilt högt
betyg. Samtliga myndighetsområden förbättras och återigen har brandskydd högst betyg. Bygglov
står för den största förbättring gentemot föregående år.
Svensk näringslivs mätning av vårt företagsklimat och vår service mot företagen visar också
förbättrade resultat. Det slutgiltiga resultatet presenteras i slutet av september. På frågor om
kommunpolitikernas attityd och tjänstepersonens attityd till företagande så går vi starkt framåt. Även
frågan om service från förvaltningen får bättre betyg än vid förra årets mätning.
Ett fortsatt högt tryck på etableringar är givetvis glädjande men leder också till att vi nu står helt utan
industrimark i centralorten. Förvaltningen är aktiv vid de tillfällen som det finns fastigheter och mark
till salu för att skapa möjligheter för att kunna ha utrymme för ytterligare etableringar.
Samarbetet med näringslivet är fortsatt gott och Tillväxt Finspång är bildat som en ekonomisk
förening och styrelsearbetet har börjat på ett bra sätt. Under hösten påbörjas mer aktiv extern
marknadsföring och medlemsrekrytering samtidigt som ett aktiebolag ska bildas och organisationen
ska bemannas.
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Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i
Bra
Målet bedöms som uppfyllt. I förhållande till kommunens riskbild och storlek är antalet räddningsinsatser
mycket lågt och betydligt färre än under tidigare år. Kommunens beredskap mot extraordinära händelser har
bedömts som väl fungerande vid Länsstyrelsens tillsyn. Arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande
åtgärder och räddningstjänstens utbildningsinsatser leder också till att skapa en trygg kommun.
Samtliga sektorer och verksamheter bidrar till målet att Finspångs kommun ska vara en trygg
kommun att bo och vistas genom att skapa delaktighet och ge god service och omvårdnad. Olika
undersökningar mäter medborgarnas trygghet genom att fråga om deras uppfattning eller upplevelse
av trygghet. Denna står inte alltid i relation till verklig trygghet. Vi följer därför uppe mer objektiva
indikatorer som brotts- tillbuds- och olycksstatistik.
Förutom detta måste våra verksamheter ha en förmåga att förutse, hantera och ge stöd vid
extraordinära händelser och kriser. Trygghet i en kommun består således på om att vi har:








en väl fungerade räddningstjänst för att förebygga och avhjälpa olyckor
ett planerat säkerhetsskydd (i enlighet med den nya säkerhetsskyddsplanen vilken antogs i
april 2019)
förmåga att kunna tillgängliggöra och ge korrekt information (kommunikation och
informationssäkerhet)
förmåga att hantera större och oväntade händelse (krisberedskap)
en planering för att värna om civil befolkning, skydda samhällsviktig verksamhet samt kan
understödja försvarsmakten denna aktiveras i Sverige (dvs kommunens civila försvar)
ett brottsförebyggande arbete (BRÅ)
samt trygghetsskapande åtgärder i alla våra verksamheter

Länsstyrelsen har under 2019 genomfört tillsyn av räddningstjänstens planering och organisation för
krisberedskap. Granskningen har gjorts utifrån Lagen om skydd och olyckor (LSO) och Lagen om
extraordinära händelser (LEH). Länsstyrelsen gjorde bedömningen att beredskapen var god och att
organisationen fungerade väl.

Räddningstjänsten
Det totala antal räddningstjänstinsatser har under de två första tertialen varit 53 stycken. I förhållande
till kommunens riskbild och storlek är det låga antalet räddningsinsatser anmärkningsvärt och
betydligt färre än under tidigare år.
Antalet utvecklade bränder i byggnader har också sjunkit rejält jämfört med 2018 och uppgick hittills
under året till 6 bränder jämfört med 13 bränder under 2018. Styrtalet är satt till att vi inte ska
överskrida 15 utvecklade bränder under 2019.
Trafikolyckor och självmordsförsök går dessvärre i motsatt riktning och ökar jämfört med samma
period 2018.
Mediantiden för framkörning till olycksplatsen är, under månadens åtta första månader, 9 minuter
och mediantiden i väntan på ambulans 10 minuter och 45 sekunder. Styrtalet som är satt till max 11
minuter uppnås.
Räddningstjänstens förebyggande åtgärder i form av utbildningsinsatser är i jämförelse med andra
kommuner omfattande och bidrar till ökad säkerhet och trygghet. Bedömningen är att målet om att
1500 personer ska utbildas i brandkunskap under året kommer att uppfyllas. Förutom utbildningarna
så bidrar den kontinuerliga tillsynen och rådgivningen till att färre olyckor sker och att när olyckor
sker begränsas deras konsekvenser.

Säkerhetsskydd, kris och civilt försvar
Den första april trädde en ny säkerhetsskyddslag i kraft. Den föreskriver att kommuner ska ha ett
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säkerhetsskydd för att skydda information och våra samhällsviktiga verksamheter mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota vår verksamhet. Myndigheten för skydd och
beredskap (MSB) har även under åren 2018-2020 fått uppdraget att återuppta det civila försvaret.
Kommundirektören har tillsatt en säkerhetsskyddschef med uppdraget att skapa en organisation) för
samordning och utveckling av säkerhet, krisberedskap och civilt försvar. I den nya organisationen
tydliggörs roller, ansvar och befogenheter samt ges ett effektivt sätt att lyfta frågorna till
kommunledningen. Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens uppföljningsgrupp för miljö och
samhällsbyggnad och kommunens chefer har samtliga fått den inledande utbildningen om
kommunens nya uppdrag.
Det civila försvaret utgår från kommunens krisberedskapsförmåga varför en utbildad och övad
krisorganisation ger en god grund för kommunens fortsatta uppdrag.
MSB planerar därför civilförsvarsutbildningar och övningar riktade till politiker och kommunledning.
Funktionsspecifika utbildningsinsatser genomförs och kommunens olika säkerhetsfunktioner
utvecklas. Även samverkan med våra bolag utvecklas. Det civila försvaret utgår från kommunens
krisberedskapsförmåga varför en utbildad och övad krisorganisation ger en god grund för
kommunens fortsatta uppdrag.
För att hantera samhällsstörningar och kriser på ett bättre sätt har utbildning om krisledningsorganisationen förts in i introduktionsprocessen för framförallt kommunledningen. Ett aktuellt
stödmaterial har tagits fram. Utöver detta planeras översyn av internkommunikation vid kriser samt
planering för drivmedelsbrist för att skapa en större robusthet i kommunens verksamheter.
Internkommunikation och drivmedelsbrist har lyfts i kommunens risk-och sårbarhetsanalys, vilken
genomfördes under våren. För att förankra och ge en bredare kunskap om arbetet med krisberedskap
har risk- och sårbarhetsanalyserna gjorts i sektorernas ledningsgrupper. Under hösten kommer en
arbetsgrupp för krigsplacering att tillsättas för att påbörja det uppdrag som MSB givit kommunerna
gällande att påbörja krigsplacering senast 2020. I december månad genomförs en övningsdag i
totalförsvar som leds av Länsstyrelsen. Kommunens säkerhetsskyddschef har genomgått för
uppdraget relevanta utbildningar och kommer att färdigställa såväl säkerhetskyddsanalys som
efterföljande säkerhetsskyddsplan

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Samtliga sektorer bidrar aktivt under kommundirektörens ledning i det brottsförebyggande arbetet
(BRÅ) och Politiker Brå är efter valet återstartat med en ny grupp politiker.
Det brottsförebyggande arbetet har utvecklats genom att samverkan med polismyndigheten har
breddats och fördjupats. I kommunens och polisens i gemensamma handlingsplan ingår bland annat
att starta upp en effektiv samordning för trygghet (EST). Grunden i EST-samarbetet är att kommun,
fastighetsbolag och polis regelbundet delar lägesbilder för att snabbare och effektivare kunna besluta
och genomföra trygghetshöjande åtgärder.
Att revidera det brottsförebyggande programmet är ett prioriterat uppdrag under 2019 och löper på
enligt plan. I programmet sammanfattas såväl den samverkan som kommunen har med polisen som
det interna brottsförebyggande arbetet som exempelvis ANDT och våld i nära relation. Där tydliggörs
även roller och ansvarsfördelning för den lokala BRÅ-organisationen.
Sektor social omsorgs samarbete med regionen i form av Exitus ger en god missbruksvård. Exitus har
även har även en aktiv uppsökandeverksamhet, så kallad fältning. Den fältsökande verksamheten
sker även på tillställningar som bedöms ha en ökad risk för brottslighet. I Finspång använder vi oss av
samverkansmetoden SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid) för att tidigt fånga upp individer där det
finns ett riskbeteende.
Såväl tillgreppsbrott och våldsbrott har varit lägre än under motsvarande period 2018. Polisens
bedömning är att sänkningen beror på ändrad bemanning i Finspång vilket gjort att det förebyggande
arbetet kan prioriteras, samt att det sker en bättre samverkan mellan ansvariga myndigheter.
Finspångs kommun delar bilden av att en fördjupad samverkan med polisen och mellan kommunens
sektorer gett resultat.
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Under året har säkerhetssamordnarens tjänst avvecklats som en del i kommunens besparing. Genom
en omdisponering inom övriga strategtjänster samt en ökad samverkan mellan sektorer bedöms ett
fortsatt gott strukturellt säkerhetsarbete kunna genomföras. Operativt stöd i enskilda händelser
kommer framledes att ske inom ramen för den ordinarie linjeorganisationen.
Trygghetsskapande åtgärder sker även fysiskt i vår offentliga miljö. Dessa åtgärder är oftast de som
bidrar mest till känslan av trygghet på olika platser. Grunden är en god samhällsplanering men i takt
med att kommunen växer samt omflyttningar inom kommunen kan behov av omställningar eller
kompletteringar uppstå.
Exempel på trygghetsskapande åtgärder som genomförts i vår fysiska miljö under 2019 är:














Hastighetsdämpande åtgärder på Vallonvägen och Hyttvägen
Utbyte av ljuskällor i centrum på Bergslagsvägen. Byte till ljuskällor som ger bättre
färgåtergivning och därmed ökad trygghet.
Röjning på parkeringen bakom Bergska skolan. Borttagning av skrotbilar samt buskage och
träd för en öppnare miljö
Röjning på gångstråket utmed Lillsjön vilket har medfört en öppnare miljö
Röjning av buskar samt lagning av väg vid Hällestad skola.
Ett aktivt arbete med att flytta de digitala hastighetsskyltarna som placeras ut vid skolor och
där medborgarna inkommer med synpunkter om hastighetsöverträdelser.
Röjning av skrotbilar och städning av kommunens tomt i Ljusfallshammar.
Tydligare uppmärkning av plankorsningar.
Aktivt arbete med klottersanering samt felanmälan till berörda parter.
Belysning som tidigare släckts ner vid bruket i Igelford har rustats upp och tänds igen i
september.
Tagit bort buskage Fridhemsvägen/ Husarvägen för att öppna upp för bättre sikt.
Enar på Bergslagstorget har tagits bort för att skapa en öppnare miljö.
Röjning av buskage runt parkeringen nedanför Kalkugnsvägen har skett.

Under hösten kommer bland annat målning av övergångsställen ske och skolväg i Lotorp förses med
belysning.
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VERKSAMHET (kommunen som verksamhetsutvecklare)
Önskat läge
Finspångs kommuns verksamheter ska vara lättillgängliga, effektiva och av god kvalitet.

I kontakt med kommunen och av kommunen finansierade verksamheter ska god service
erbjudas
Bra
Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Kommunen har god svarskvalitet och korta svarstider på frågor
via både telefon, sociala medier och e-post. Tidigare medborgardialoger och serviceundersökningar visar att
kommunens verksamheter har en god service och i stort ett gott bemötande.
Vid dialoger med kommuninvånare har det framkommit att andelen som upplever att det är mycket
svårt att få kontakt med medarbetare på Finspångs kommun ökat. Många kommuninvånare upplever
att det är enkelt att få en första kontakt via kommunens växel, men att kontakten med enskilda
medarbetare därefter ofta är svårare att lyckas med. Under våren har därför Finspångs kommuns
förutsättningar samt verksamheternas möjligheter gällande ett kommungemensamt
kontaktcenter/servicecenter undersökts. Kostnadsberäkningar för kontaktcenter/servicecenter har
tagits fram utifrån möjliga modeller för ett eventuellt införande. Erfarenhet och kunskaper har
hämtats in från andra kommuner som har etablerat ett kontaktcenter/servicecenter. Under sommaren
2019 presenterades underlaget för kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande som beslutade
att lämna uppdraget vidare för beslut av kommunledningen.
För att öka medvetenhet kring service och bemötande har kontinuerliga utbildningsinsatser samt
workshops utförts med medarbetare inom sektorerna och avdelningarna som har mycket kontakt
med kommuninvånarna.
Ett förslag på hur mottagandet i kommunhuset kan göras mer tillgängligt, välkomnande och
integritetsskapande för kommuninvånarna är även framtaget och presenteras till kommunstyrelsen
under hösten 2019.

Webbinformation
En ny webbplats har lanserats vilket gett kommunen och kommunens förvaltningar bättre möjligheter
att ge korrekt och tillgänglig webbinformation till invånarna. Kommunikationsavdelningen har i
samverkan med sektorer och avdelningar uppdaterat informationen på webbsidan för att säkerställa
att informationen är aktuell.
För att säkerställa tillgänglighet och användarvänlighet har webbsidan testats av flera fokusgrupper.

Frågor via e-post och telefon
Telefonsamtal vidarekopplas genom växeln och e-post genom kommunbrevlådan.
Inför sommaren betonades för verksamheterna att inkommande telefonsamtal och e-post måste
hanteras under ledigheter samt vidarekopplingar göras så att invånarna får svar trots semestrar.
Vikten att inom organisationen sprida information om bemanning kopplat till telefoni och
posthantering betonades också. Detta för att underlätta kontakt med tjänstgörande personal.

Samhällsservice
Vid tidigare mätningar har kommunen fått låga resultat för service på bygglovsfunktionen. Ett
förbättringsarbete inom sektorn har startats under 2019 för att öka servicegrad och bemötande till
invånare.
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Förskolan
Förskolan har kunnat erbjuda förskoleplats till samtliga barn i kommunen, däremot har inte alla
vårdnadshavare fått sitt förstahandsval. Förskolan har erbjudit omsorg under kvällar, nätter och
helger.
Ett medborgarförslag gällande möjligheten till flexiblare vistelsetider för barn till föräldralediga och
arbetssökande ledde till att förskolan ökade möjligheten för sådana.

Social omsorg
I samband med att den nya externa webbplatsen lanserades så har informationen på webbplatsen setts
över. Förtydliganden som t.ex. telefontider för LSS-handläggare har lagts till och sidägare för
informationen på webben har utsetts för fortsatt korrekt och uppdaterad information.

Äldreomsorg
Sektor vård och omsorg har ett anhörigcenter där stöd och gemenskap erbjuds anhöriga som vårdar
och tar hand om närstående på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning. Verksamheten är
uppskattad och välbesökt.
Inom äldreomsorgen är alla särskilda boenden anslutna till trådlöst nätverk vilket ger brukare och
personal möjlighet att använda olika typer av digitala kommunikationsmedel, använda
översättningsprogram, titta på filmer, lyssna på musik med mera. I takt med att utvecklingen går
framåt och våra äldre mer och mer kommer att använda digitala verktyg kommer sannolikt både
behov och utbud att öka.
Genom att våra verksamheter är aktiva på olika sociala medier ökar kunskapen om verksamheten
samtidigt som medborgare och anhöriga kan se vad som händer i det vardagliga arbetet.

Medborgardialoger
Medborgardialoger är ett tillfälle för kommunens invånare att bli delaktiga i olika frågor.
Medborgardialoger genomförs inom flera områden kopplat till utvecklingsarbete. En grund för
konceptet är policyn för medborgardialog och den har reviderats av demokratiberedningen. Arbete
pågår med att sprida kunskap och idéer kring vilka metoder och verktyg som finns tillgängliga till de
som har uppdrag att genomföra dialogerna. Fokus för att uppnå systematisk medborgardialog är att
utveckla kunskapen om sambandet mellan syfte, målgrupper, metoder och verktyg.
Demokratiberedningen har reviderat policyn för medborgardialoger under 2018. De som har
uppdraget att genomföra dialogerna har fått information om; hur vi med policyn som grund kan
uppnå en systematisk medborgardialog. Vi har fokuserat på att öka förståelsen för sambandet mellan
dialogernas syfte, målgrupperna och de metoder och verktyg som vi har till vårt förfogande.
Under året har medborgardialoger kopplade till utveckling och översiktsplanen genomförts. Under
målet Finspång ska vara en attraktiv boendekommun beskrivs de dialoger som har slutförts under
året.
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Vid behov av stöd och omsorg av kommunen och av kommunen finansierade
verksamheter ska genomförandet präglas av god kvalitet, individens delaktighet och
trygghet
Varning
Kommunen erbjuder generellt stöd och omsorg som uppfyller målet. Enskilda verksamheter eller enheter har
dock avvikelser som inte lever upp till målet. De insatser som gjorts för att komma till rätta med
läkemedelsavvikelser och inaktuella genomförandeplaner hoppas vi kunna se effekter av under hösten.
Inom äldreomsorgen gör platsbristen på särskilda boenden att vi vårdar allt fler personer med stort vårdbehov i
hemmet.
Grundskolan har under våren genomfört en utökad enkät i samarbete med skolinspektionen. Analysen visade att
bedömning och betygsättning, anpassningar efter elevens behov samt skapande av stimulerande utmaningar för
alla elever, var områden som behöver utvecklas.

Sektor Social omsorg
Idag finns en stödpedagog anställd som arbetar inom området bostad med särskild service och som
vardagshandleder personalen i arbetet med brukarna. Rekrytering av ytterligare två stödpedagoger
pågår. Stödpedagogerna kommer att arbeta med kvaliteten i hela ledet, allt från genomförandeplanerna till insatserna inom verksamheterna.
Några enheter har, handledda av stödpedagogen, provat metoden delaktighetsslingan. Metoden
används för att stimulera brukaren att uttrycka och formulera sina behov. Syftet är att öka brukarens
delaktighet i olika frågor. Stödpedagogerna kommer fortsätta detta arbete och utvidga det till de
övriga enheterna.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar löpande med målet att det är brukaren själv som med stöd
av handläggaren ska formulera sin genomförandeplan. Genomförandeplanen ska också användas
som ett levande dokument och arbetsredskap som alltid ska finnas med vid brukarsamtal.
Modellen SMARTA mål används då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom när många
individer är inblandade.
Inom verksamhetsområdena LSS och socialpsykiatri har de flesta brukare en genomförandeplan men
alla planer är inte aktuella. Kvaliteten varierar och flera enheter har identifierats där större insatser
behöver sättas in vad det gäller stöd och handledning i hur en genomförandeplan ska skrivas med
god kvalitet.
I de verksamheter som redan nu har tillgång till stödpedagog uppnås styrtalet på 100 procent för
indikatorn.
Stödpedagogerna kommer i nära samarbete med enhetschefer handleda personalen i upprättandet av
genomförandeplaner.
Förhoppningen är att satsningen med stödpedagoger leder till att verksamhetsområdet uppnår
styrtalet på sikt.
Inom verksamhetsområdet diskuteras hur genomförandeplaners kvalitet i kombination med
brukardelaktighet och antalet aktuella planer kan mätas effektivt. Utmaningen ligger också i hur
begreppet kvalitet definieras. Under året kommer kvalitetsbegreppet arbetas igenom bland
enhetschefer samt mätinstrument i form av enkäter tas fram för en tydligare sammanställning av
indikatorn.

Brukarenkäter
Brukares nöjdhet inom daglig verksamhet, bostad med särskild service och IFO följs upp med hjälp av
brukarenkäter varje höst. Resultaten från 2018 visade att brukarna var nöjda med de insatser som
sektorn erbjuder utifrån självbestämmande, delaktighet och trygghet.
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Under våren har IFO har tagit fram en ny brukarenkät gällande myndighetsutövning barn och
ungdomar som kommer att användas under hösten. Enkäten följer en erfarenhetsbaserad
riskbedömningsmodell som utgår från kliniskt socialt arbete.
Ett problem som uppmärksammats med tidigare enkäter är att inom bostad med särskild service har
svarsfrekvensen varit låg. Sektorn har uppmärksammat detta och satt in åtgärder för att öka
svarsfrekvensen inför kommande brukarenkät.

Gruppbostäder
Planering för nybyggnation av bostäder med särskild service för vuxna enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) pågår. I det arbetet har en verksamhetsbeskrivning tagits
fram för att tydliggöra hur verksamheten vill utforma lokaler för gruppbostäder, inom ramen för
myndighetskraven, så att verksamheten kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Utredningar
Det pågår också ett arbete med att implementera metoden Signs of safety vid ungdomsutredningar.
Metoden fokuserar tydligare på vad som är myndighetens ansvar och att bara utreda det oron handlar
om. Metoden har på kort tid blivit ett av de vanligaste förhållningssätten inom barn och
ungdomsutredningar och används inom många socialtjänster i Sverige. I Signs of safety är familjen
och nätverket de viktiga personerna i ungdomens liv. De professionella ska inte överta familjens och
nätverkets ansvar. Fokus hos verksamheten blir att ge en så bra och komprimerad insats som möjligt.
Detta kan innebära att flera insatser ges under en kortare tid men med bra kvalitet. Detta för att
motivera familjer och ungdomar till förändringar.
IFO arbetar också med att försöka förkorta utredningar som gäller vuxna individer. Det finns inte
något lagkrav vad gäller utredningstider kring vuxna. Ibland kan det finnas ett syfte med att hålla
utredningarna lite längre för att hinna bedöma brukarnas motivation för olika insatser.
Arbetet pågår inom IFO med lokal evidens (LOKE) som är en modell för att systematiskt följa upp
verksamheterna på enhetsnivå. Uppföljning och revidering av IFOs verksamhetsplan görs minst en
gång per år för att förbättra verksamheten och därigenom resultatet.
Genomsnittstiden i försörjningsstöd har ökat något under första delen av 2019, i jämförelse med
samma period 2018. En trolig orsak till detta är den nya gymnasielagen som innebär en ny möjlighet
till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå.
Dessa ungdomar har då rätt till visst ekonomiskt bistånd.

Sektor vård och omsorg
Sektorn bedriver en verksamhet av god kvalitet där fjolårets mätningar visade att brukarna är delaktig
och känner trygghet. Verksamheterna visade generellt på bättre resultat än riket.
Eftersom resultaten från 2018 skiljer sig åt mellan olika enheter fokuserar vi på att hjälpa samtliga
enheter att nå full måluppfyllelse.
Ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs genom identifiering av förbättringsområden samt
genomförande av nulägesanalyser på enhetsnivå såväl som på sektornivå. Arbetet med ständiga
förbättringar är centralt inom sektorn och ett fortsatt arbete med brukarnöjdhet är inskrivet i de
särskilda boendenas och hemtjänstens gemensamma verksamhetsplan.
Under fjolåret konstaterades att läkemedelsavvikelserna ökat under de senaste åren. Ett antal åtgärder
för att säkerställa läkemedelshanteringen beslutades och dessa har under det innevarande året
genomförts.
Följande åtgärder har genomförts:
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Medicinskåp inom hemtjänsten är inköpta och har installerats för att ha en trygg förvaring av
läkemedel och säkerställa handhavandet av de läkemedel som är föreskrivna inom respektive
område.
All omvårdnadspersonal ska årligen gå webbkursen "Säker läkemedelshantering".
Introduktionen av vikarier har setts över inför sommaren 2019.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) besöker alla arbetsplatser inom sektorn och går då
igenom patientsäkerhet i allmänhet och läkemedelsavvikelser i synnerhet.

Målsättningen är att dessa åtgärder ska ge positiv effekt under året. Arbetssättet planeras att införas
även inom sektor social omsorg.
Regressionsanalyser har gjorts för att få ökad kunskap om statistiska samband mellan åtgärder och
resultat. Dessa analyser skapar förutsättningar för att arbeta med åtgärder som verkligen leder till ett
förbättrat resultat. Resultaten har legat till grund för arbetet med verksamhetsplaner och
prioriteringar inom sektorn.
Enhetscheferna har gett sakkunniggruppen inom hemtjänsten uppdraget att:



arbeta med ständiga förbättringar
skapa ökad delaktighet för medarbetare.

Att rutiner säkerställs och implementeras är ett exempel på arbetet med ständiga förbättringar.
Rutingruppens fortsatta arbete inom hälso- och sjukvård är ett exempel på ökad delaktighet för
medarbetare eftersom det är medarbetarna som gemensamt tar fram rutinerna.
Sektor vård och omsorg arbetar för att nå målet att alla brukare har en aktuell genomförandeplan med
brukardelaktighet. Arbetet med både kvaliteten och brukarens delaktighet i upprättande av
genomförandeplanerna är ett fortsatt förbättringsområde inom både hemtjänst och särskilt boende.
Sektorn har startat en webbutbildning i dokumentation som samtliga anställda och vikarier ska
genomföra.
Sektorn arbetar aktivt med schemaplanering för kunder såväl för personal.
Ett problemområde är bemanningen som måste säkerställas. Ett arbete för att hitta rätt kompetens
som också är tillgänglig genomförs i samverkan mellan HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och
sektor vård och omsorg. Målet med uppdraget är att vara en attraktiv arbetsplats, minska övertiden,
minska sjukfrånvaron samt minska vikarieomfattningen. Det är ett stort arbete och som måste
prioriteras för att nå målet.
Den planering för nybyggnation av bostäder som beskrevs under sektor social omsorg pågår även
inom äldreomsorgen.

Sektor utbildning
Sektorn har kartlagt elevernas delaktighet och trygghet genom en enkät som genomförs i
skolinspektionens regi. Enkäten har tidigare bara riktat sig till förskoleklass, grundskolans årskurser 5
och 9 samt gymnasiets årskurs 2. Dessa stickprov har gjort det svårt att dra några övergripande
slutsatser. Därför har sektorn med stöd av skolinspektionen från och med i år utvidgat enkäten till att
omfatta huvuddelen av årskurserna samt förskolan. Slutsatserna från enkäterna sammanfattas nedan.

Enkätresultat
Analysen av svaren från förskolan visar generellt att normer och värden, trygghet och omsorg samt
glädje och trivsel fortsätter att utvecklas positivt.
Enkäterna visar på utvecklingspotential inom:
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Analysen av enkäterna för grundskolan visade att grundläggande värden i undervisningen,
argumentation och kritiskt tänkande samt trygghet fortsätter att utvecklas positivt.
Områden som enkäterna inom grundskolan visar behöver utvecklas är:






stimulerande utmaningar till alla elever för att väcka intresse för lärande
bedömning och betygsättning
pedagogiskt ledarskap
särskilt stöd
elevhälsa.

Enkäterna på gymnasiet visar att information om utbildningens mål, grundläggande värden i
undervisningen, pedagogiskt ledarskap samt betyg och bedömning fortsätter att utvecklas positivt.
Analysen visar utvecklingspotential inom:



stimulans och utmaningar
anpassningar efter elevens behov.

Förskolan
Skolinpektionen upphörde 2017 med sin enkätundersökning om trygghet och delaktighet till
förskolan. Sektor utbildning har i egen regi genomfört undersökningen sedan dess men saknar
jämförelsetal med andra kommuner. 92 procent av vårdnadshavarna svarar att deras barn trivs i
förskolan och i de olika påståenden som har med kvalitet att göra instämmer i snitt 86 procent av
föräldrarna. Mest nöjda är vårdnadshavarna med hur förskolan arbetar med trygghet och trivsel samt
normer och värden.
Förskolans pedagoger har under många år arbetat aktivt med att erbjuda eleverna normkreativ
litteratur och pedagogisk material. Förskolan erbjuder mer medvetet inom- och utomhusmiljöer
utifrån undervisning- och jämställdhetsperspektiv.
Kvalitén utvecklas genom att pedagogerna analysera sin egen roll och reflekterar över vilka
sammanhang de själva skapar för barnen och vad dessa får för effekter.
Delaktighet skapas genom att elevernas intressen, tankar och behov tas tillvara på i projektarbeten.
Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen över det lärande som sker. Eleverna får också
inflytande genom att de får delta vid möten i små grupper och genomföra trygghetsvandringar.
På några av förskolorna finns det många elever med olika språk och där eleverna inte ännu har lärt sig
att behärska det svenska språket. Det har varit en stor utmaning i att ge de eleverna lika stort
inflytande då språket är ett verktyg för delaktighet. Verksamheterna bedömer att det finns ett större
behov av modersmålsstöd än vad Finspångs kommun idag erbjuder.
Flera förskolor har arbetat språkutveckling med tecken som stöd.
De förskolor som har börjat organisera sig i mindre barngrupper upplever att eleverna får mer
talutrymme och miljön blir mer trygg och stimulerande för eleverna. Personalen upplever också att
deras arbetsmiljö har blivit bättre.
Under nästkommande år kommer förskolan arbeta med att utveckla sin likabehandlingsplan så att
dokumentet blir enklare att använda i det dagliga arbetet. Idag upplevs den som svår och alltför
komplicerad.

Grundskolan
Sektor utbildning har under året läsåret 2018/2019 prioriterat tre utvecklingsområden där de två första
är indirekt kopplade till målet och den sista är direkt kopplad till målet.
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Skolan ska präglas av trygghet och studiero

I den nya elevhälsoplan som har implementerats är rutinen för skolnärvaro tydliggjord. Vid
utvärdering av åtgärden upplever verksamheterna en bättre överblick av alla elevers närvaro.
Möjligheterna att initiera åtgärder i ett tidigt skedde har förbättrats.
För att minska skillnaden mellan pojkar och flickors resultat har skolledare under vårterminen
deltagit vid flera seminarier anordnade av utbildningskontoret gällande uppföljning och analys av
resultat.
På enhetsnivå har kompetensutveckling skett genom litteraturstudier kring temat En skola för alla.
Syftet med dessa är att identifiera hur skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever och hur fler kan
få en lyckad skolgång.
Skillnaden mellan pojkar och flickor resultat har minskat årskurs 6 där vi kan notera att pojkars
resultat har ökat. Utvärderingen visar att digitaliseringen har utvecklat variationen i undervisningen
vilket gynnar pojkar och flickors lärande utifrån behov. Bedömningen är att samtalen kring skillnader
mellan pojkars och flickors lärande har belyst problematiken inom hela sektorn. Sektorn ser ett fortsatt
utvecklingsbehov inom området.
Verksamhetschefer och skolledning har under våren diskuterat tillgängliga lärmiljöer. Flertalet skolor
har börjat arbete med att förtydligad och gemensam lektionsstruktur. Man inleder med en tydlig
lektionsstart, syftet och målet med lektionen konkretiseras och man har också ett tydligt
lektionsavslut. Även elevplaceringen i klassrummet uppmärksammas. Forskning visar att denna
tillsynes banala åtgärd är mycket framgångsrik.
För att utveckla elevernas upplevelse av trygghet och studiero har verksamheterna tillsammans med
eleverna reviderat ordningsreglerna. Huvuddelen av personalen har genomfört fortbildning gällande
diskrimineringsgrunderna samt arbetet för att motverka kränkande behandling.
Under våren 2019 avslutades samarbetet med organisationen Locker Room Talk. Grosvadsskolan,
Nyhemsskolan och Storängsskolan har samarbetet med organisationen i arbetet med elevernas
attityder och värderingar.
På arbetslagsträffar har verksamheterna diskuterat och fördjupat sina kunskaper i hur de kan arbeta
med åtgärder för att förebygga kränkande behandling. Sektorn kan i trygghetsenkäterna utläsa
förbättrade resultat i förhållande till föregående år.
Rektorer har under våren utvecklat rutinen för övergångar mellan stadier för att öka tryggheten och
likvärdigheten.
Fritidshemmen i Finspång har nätverksträffar för att utveckla tydliga strukturer i verksamheten där
syftet är att motverka kränkande behandling mellan individer.
Den pedagogiska personalen på fritidshemmen kommer under hösten gå igenom kursen
Fritidshemmens uppdrag som har som syfte att öka kvaliteten och samsynen. Kursen ges via
Skolverket har en digital utbildningsplattform.
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Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet
Varning
Finspångs förskolor och skolor fungerar mycket bra med kompetent och engagerad personal. Elever och föräldrar
är generellt nöjda med sin förskola eller skola och man upplever att det är tryggt. Vi har dock en tydlig
utmaning i att förbättra våra elevers kunskapsresultat. Över tid har resultaten i Finspångs grundskola inte
motsvarat skolverkets modellberäknade förväntade resultat (SALSA).
För att säkerställa måluppfyllelsen har sektorn under året arbetat med att stärka det systematiska
kvalitetsarbetet. Under målet Vid behov av stöd och omsorg av kommunen och av kommunen
finansierade verksamheter ska genomförandet präglas av god kvalitet, individens delaktighet och
trygghet beskrevs kort den enkätprocess som tagits fram i samarbete med skolverket för att kunna
följa elevernas progression. Eftersom vi är ensamma om att använda den så har vi inga andra
kommuner att jämföra med. Vi kan dock fortfarande jämföra utfallet med de årskurser som Skolverket
tidigare följt upp. Bearbetandet av enkäten gav dock redan det första året material för analys och
jämförelse inom kommunen som vi aldrig tidigare haft tillgång till.

Förskolan
Förskolans uppdrag är att stimulera och utveckla barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen
en trygg omsorg. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I enkätresultaten från
vårdnadshavarna instämmer vårdnadshavarna till 88 procent vid påståendena att barnen erbjuds en
stimulerande miljö samt att barn lär sig mycket på förskolan.
Under läsåret 18/19 har förskolan har arbetat med att implementera den reviderade läroplanen. Den
reviderade läroplanen har ett större fokus på begreppet undervisning. Skolverket definierar
undervisningen som målstyrda processer som syftar till utveckling och lärande.
Med måluppfyllelse i förskolan avser Skolverket resultat i relation till de nationella målen i skollagen
och förskolans läroplan. Målen i förskolans läroplan anger inriktningen på förskolans arbete och
därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen anger en riktning att sträva mot och
är inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelse mellan enskilda barn.
Från den 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer. I och med det måste också alla rektorer som
nyanställs i förskolan gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer vilket i sin tur
kommer att leda till högre måluppfyllelse. Andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning
minskar både i Finspång och i riket. Som en följd av bristen på förskollärare i regionen har andelen
pedagogisk personal med högskoleutbildning sjunkit de senaste åren från 50 procent 2017 till 47
procent 2018 vilket är strax över rikets snitt på 43 procent. Det är ett lagkrav att ha minst en
förskollärare per förskola.
Förskolan arbetar mycket med att dokumentera och reflektera över den verksamhet som erbjuds.
Under läsåret har verksamheterna arbetat med att reflektera över pedagogrollen och vilka lärmiljöer
som erbjuds.

Grundskolan
Elevernas kunskapsutveckling analyseras av rektorerna med stöd av verksamhetscheferna. För att
kunna bedöma kvalitén på undervisningen analyseras elevernas betyg och deras resultat på nationella
prov. Elevernas progression bedöms genom att jämföra årets resultat med de resultat eleverna
uppnått i tidigare årskurser. Betygsresultaten sammanställs i matriser för att underlätta analysen. Med
hjälp av matriserna kan rektorerna tillsammans med sin personal dra slutsatser kring undervisningens
kvalité och vad som bör förbättras. Verksamhetschef har efter sommaruppehållet dialoger med
rektorerna kring analysen och slutsatserna. Vid dessa resultatanalyser konstaterades flera avvikelser
från det förväntade. Många av de analyserade skolorna har något ämne eller ämnesgrupp där
eleverna antingen över- eller underpresterar i förhållande till övriga ämnen.
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Sektor utbildning behöver utveckla:



pedagogers förmåga att inte fokusera på att analysera arbetsmetoder, lärmiljö och
undervisningens utformning istället för på brister hos enskild elev eller resultat
pedagogers förmåga kring betygsättning i förhållande till elevens uppvisade kunskaper,
färdigheter och förmågor utifrån en allsidig bedömning.

Skillnader i betygsättning mellan terminer behöver analyseras, om betygen speglar den kvalité som
eleven visar vid tiden för betygsättning.
Det är också i vissa fall en oförklarlig differens mellan resultaten på de nationella proven och
elevernas terminsbetyg. Samtal om dessa uppmärksammade problemområden pågår och förslag på
åtgärder kommer att tas fram under hösten.
De nationella proven i årskurs 3 i svenska och matematik visar på högre resultat än tidigare. Sektorn
har arbetat systematiskt med läs- och skrivutveckling samt med två lärarsystem på vissa skolor. De
förbättrade resultaten tyder på att insatsen fungerat.
Sammantaget meritvärde, det vill säga det samlade betygsvärdet för samtliga ämnen för årskurs 6 i
Finspång är 216,8 av 320. Det innebär att årets årskurs 7 har med sig ett betydligt högre meritvärde till
högstadiet än vad årets årkurs hade i avgångsbetyg. Utifrån detta borde de ha goda möjligheter att
utvecklas positivt och uppnå ett förväntat resultat enligt ett modellberäknat värde (SALSA).
Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 var 204,5 att jämföra med resultatet i med riket (2018) som
var på 228,7. En ökning från höstterminens resultat på 195. Resultatet följer ett mönster över tid där
elever i genomsnitt får 9 procent bättre resultat på vårterminen jämfört med höstterminen i årskurs 9.
Orsakerna till detta bör utredas ytterligare för att säkerställa att eleverna får rätt betyg på
höstterminen utifrån deras faktiska visade kunskaper, färdigheter och förmågor. Spridningen mellan
meritvärdet i klasserna var 28 poäng, från 189 till 217.
SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska
betygsresultat med hänsyn till bakgrundsfaktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund och andelen
nyinvandrade.
Det genomsnittliga meritvärdet för avgångsklasserna var 204,5. Det modellberäknat meritvärdet
enligt SALSA, alltså vad som kunde förväntas utifrån bakgrundsfaktorerna, var 219. Flickor når ett
högre genomsnittligt meritvärde, 222,5 jämfört med pojkar som har 186,5.
Samtliga avgångsklasser presterar sämre än det förväntade medelvärdet för kommunen. Utfallet är en
kraftig försämring sedan föregående år.

Gymnasieskolan
Under läsåret 2019/2020 kommer sektor utbildning arbeta med att ta fram av en strategisk
kompetensförsörjningsplan. Planen ska var klar i juni 2020. Syftet med planen är att skapa bättre
förutsättningar att rekrytera samt behålla behöriga och kompetenta medarbetare. Det leder till en
stabilare organisation som ger bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse hos eleverna.
I oktober 2018 hade 66 procent av lärarna på gymnasieskolan pedagogisk högskoleexamen och på
Vuxenutbildningen 83 procent.
I Finspångs kommun finns både högskoleförberedande program och yrkesprogram både på den
kommunala gymnasieskolan Bergska gymnasiet och på den fristående skolan Curt Nicolingymnasiet.
Bergska gymnasiet driver också Introduktionsprogrammen (IM) och Gymnasiesärskolan (GYS).
94 procent av eleverna från de högskoleförberedande programmen på Bergska gymnasiet uppnådde
högskolebehörighet vilket var ett något högre resultat än läsåret innan. 72 procent av eleverna på
gymnasieskolans yrkesprogram uppnådde sin yrkesexamen. Eleverna på yrkesprogrammen får inte
automatiskt högskolebehörighet men de har möjlighet att läsa till de ämnen som krävs. 25 procent av
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avgångseleverna på Bergska gymnasiets yrkesprogram 2019 hade läst till högskolebehörighet.

Introduktionsprogrammen
Elever som går på introduktionsprogrammen (IM) har inte uppnått behörighet till ett yrkesprogram
alternativt kan det även vara att elev inte nått behörighet till högskoleförberedande program.
Bergska gymnasiet har fem introduktionsprogram








Preparandutbildning vänder sig till elever som bedöms vara nära att nå gymnasiebehörighet,
elev ska nå behörighet inom ett år. Detta introduktionsprogram kommer försvinna från och
med läsåret 2019/2020
Yrkesintroduktion finns mot fordon, industri och bygg. Mål för eleverna är vidare studier på
yrkesprogram eller gå vidare mot arbetsmarknad
Språkintroduktion vänder sig till elever som nyligen anlänt till Sverige. Fokus är svenska
språket för att eleven ska kunna gå vidare till gymnasieprogram, IM-utbildning eller
arbetsmarknaden.
Individuellt alternativ där mer specifika åtgärder krävs för att hjälpa en enskild elev att kunna
nå gymnasieskolan, annan utbildning eller komma ut i ut i arbetslivet.
Programinriktat val som syftar till att ge eleven den behörighet som krävs för ett nationellt
program. Här läser du tillsammans med eleverna på det önskade programmet.

Introduktionsprogrammen (IM) hade ca 130 elever inskrivna läsåret 2018/2019. 60 av de eleverna har
gått vidare till antingen Gymnasieskolans program, arbetsliv eller andra studier på exempelvis
Folkhögskola eller Vuxenutbildning. Ungefär 70 elever blir kvar till läsåret 2019/2020.

Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolan på Bergska gymnasiet består av två enheter; gymnasiesärskolans nationella
program med 5 elever och gymnasiesärskolans individuella program med 7 elever. Det nationella
programmet har under läsåret 2018/2019 den största delen av eleverna antagna på programmet
Administration, handel och varuhantering.
Alla elever har nått betygsnivå i de ämnen som avslutas detta läsår.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildning syfte är att vuxna ska kunna utveckla sina kunskaper, sin kompetens för att stärka
sin ställning i arbets- och samhällslivet.
För att möta elevernas behov av bättre stöd i sin utbildning bygger vuxenutbildningen i Finspång upp
ett lärcentrum i form av öppet klassrum. Dit kan eleverna, utan att boka tid, komma på eftermiddagar
och kvällstid för att få stöd av lärare på plats. Detta främst för att möta distanselevernas behov men
även de elever som har närstudier kan få lärarledd hjälp med sina självstudier.
Under läsåret har de gjorts en satsning på arbetsmarknadsanpassade yrkesutbildningar.
I juni 2019 tog sexton elever examen på barnskötarutbildningen inom yrkes-SFI där man kombinerar
SFI-studier med yrkesutbildning.
Operatörsutbildningen inom industri som genomförts i samverkan och Curt Nicolingymnasiet ledde
till att 26 av de 41 elever som började utbildningen har fått arbete. 10 bedriver fortfarande studier.
Efter framgångarna med operatörsutbildningen startades en köks- och restaurangutbildning.
Utbildningen hade 23 elever inskrivna från start. Nio har gått till arbete och fyra studerar fortfarande.
Flera elever avbröt sin köks-och restaurangutbildning. En av orsakerna var att språknivån var för låg.
Vi ser att det är av vikt att säkerställa möjligheten för vuxna som inte har svenska språket att
tillgodogöra sig utbildningen. Här kan nivåtester vara ett bra sätt att bedöma och säkerställa detta.
Vi erbjuder också Vård- och omsorgsprogrammet i samarbete med en extern utbildningsanordnare.
Ett begränsat antal startar denna utbildning under höstterminen.
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Särskild utbildning för vuxna
Särvux har under verksamhetsåret haft mellan 16 och 20 deltagare, jämt fördelat kvinnor och män,
inskrivna. Verksamheten bedrivs i en lektionssal belägen i anslutning till gymnasiesärskolans och
introduktionsprogrammens lokaler på Bergska skolan. Särvux tar löpande in deltagare och har
verksamhet under hela året. Målsättning är att alla deltagare ska ges goda förutsättningar till ett
självständigt vuxenliv och arbetsliv. För att nå dit erbjuds alla en kvalitetssäkrad utbildning som utgår
från behov, möjligheter och mål. Deltagarna upprättar en individuell studieplan som följs upp och
utvärderas.
En ny delkurs inom ämnet teknik har påbörjats med fokus på att öka den digitala kunskapen.
Förmågan att kunna använda mobiltelefoner, läsplattor och datorer är av stor vikt för att kunna agera
självständigt i dagens samhälle. Kursen kommer erbjudas som ett val i utbildningen.
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MEDARBETARE
Önskat läge
Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats med motiverade och kompetenta medarbetare

Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats
Varning
Kommunen har vunnit utmärkelser för sitt arbetsgivararbete och lyckas i stort väl med att attrahera
kvalificerade medarbetare. Utvecklingssatsningar så som ökad andel till heltidsanställningar,
kompetensutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete samt en innehållsrik förmånsportal bidrar till
attraktiviteten. Den höga sjukfrånvaron, låg grundbemanning och fortsatt ökande uttag av övertid inom vissa
verksamheter påverkar tjänstgörande medarbetare och chefer negativt. Bedömningen är att målet att vara en
attraktiv arbetsplats inte kommer att nås under året.
Samtliga sektorer genomför insatser för att öka attraktiviteten som arbetsplats. Sektorerna har i stort
lyckats att rekrytera kvalificerade medarbetare. Sektor samhällsbyggnad har lyckas väl i gjorda
rekryteringar men arbetsinsatsen för att få kvalificerade medarbetare har varit större än tidigare.
Brandmän, projektledare, ingenjörer och andra yrkeskategorier som kräver högskoleutbildning, har
varit svårast att rekrytera. Svårrekryterade befattningar är också behöriga lärare och personliga
assistenter. Det är också svårt att rekrytera visstidsanställda till våra uppdrag, framförallt när det finns
behov av specialkompetens.
Övergripande arbete med ökad grundbemanning, sektor utbildnings framtagande av en strategisk
kompetensförsörjningsplan, samhällsbyggnads och vård och omsorgs fortsatta arbete med hanterbara
chefsområden och närvarande ledarskap, ökat antal heltider och tydliggörande av karriärmöjligheter
förväntas bidra till en ökad attraktivitet som arbetsgivare.
Ett närvarande ledarskap med tydligare styrning har gett positiv effekt för bland annat sektorerna
samhällsbyggnad och social omsorg som noterat att de fått resultat av arbetet. Enskilda enheter kan
dock till följd av beslut om avveckling, minskade åtaganden och chefsbyten ha påverkats negativt.
Kommunen marknadsför och visar sina anställningar på olika sätt. Bland annat genom att en
karriärsida används. Deltagande sker i olika rekryteringsmässor. Satsning har också skett på
marknadsföring i sociala medier där kommunen även fortsatt visar upp sina medarbetare och
verksamheter. Antalet möten med studenter i rekryteringssyfte har minskat under året.
Samverkan sker med externa skolor och universitet där avtal finns kring verksamhetsförlagd
utbildning. Feriearbetare anställs och kommunen tar emot flera praktikanter under ett år. Skickliga
personer försöker verksamheten ta tillvara på som framtida medarbetare.

Övergripande personalarbete
Verksamheterna arbetar med att hantera den uppkomna mertiden genom att minska användandet av
vikarier med hjälp av översyn grundbemanning och effektiv schemaplanering. Arbete pågår med att
erbjuda alla medarbetare heltidsanställningar. Effekter av detta arbete kommer eventuellt kunna ses
redan i samband med årsredovisningen. Kostnaderna kring nya heltidsanställningarna ska utredas
vidare.
Fastställande av en lönestrategi, framtagande av en övergripande personal- och
kompetensförsörjningsplan och tydliggörande av karriärvägar är insatser som görs för att öka
attraktiviteten.
Översyn av arbetstidsavtal och utökning av erbjudna förmåner till medarbetarna pågår ständigt för att
stärka attraktiviteten. Förmåner som erbjuds utöver centralt avtal är bland annat:
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Friskvårdsvecka
Läkare via mobil
Professionella rådgivare inom karriär och hälsa
Friskvårdsbidrag
Lifeplan pensionstjänst
Personalklubb (Kommandå)
Hälsoundersökning.
Cykel mot nettolöneavdrag

Arbetsmiljöarbete
Inom några sektorer har det periodvis varit låg bemanning på grund av sjukfrånvaro och brist på
personal vilket bland annat resulterat i en del ensamarbete, övertid och extrapass på helger och
kvällar. Några av sektorerna har fortsatt hög vikarieomfattning och kompetensutveckling inom
schema- och bemanning pågår parallellt med översynen av grundbemanning för en ökad
grundbemanning. Effekterna av arbetet med ökad grundbemanning inom vård och omsorg går inte
att utläsa ännu och behöver följas upp i relation till ett eventuellt utökat eller minskat behov hos
brukarna.
Arbetsmiljökonferens genomförs årligen för att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i
organisationen.
Sjukfrånvaron har ökat något. Det är stor variation mellan och inom verksamheterna i sektorerna.
Sektorerna fokuserar på att identifiera och aktivt arbeta med den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. En
enhet med hög sjukfrånvaro inom sektor vård och omsorg har ingått i ett projekt tillsammans med
företagshälsovården där olika insatser genomförs för att sänka sjukfrånvaron. Arbetet med en utökad
grundbemanning förväntas i förlängningen ge en effekt i minskad sjukfrånvaro.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling av medarbetare och chefer pågår ständigt inom samtliga sektorer. Bland annat
har sju medarbetare slutfört en förskollärarutbildning. Ytterligare fyra medarbetare läser till
förskollärare via en regional utbildningsinsats. Tolv medarbetare läser till barnskötare i Finspångs
kommuns regi. Kommunen stödjer också flera medarbetare att ta körkort för att säkerställa att de kan
genomföra uppdraget fullt ut.
Centrala insatser sker för cheferna i organisationen. Årets insatser har haft fokus på arbetsmiljö och
förändringsarbete. Vissa chefer går ledarutvecklingsprogram och några medarbetare deltar i en
utbildning för blivande chefer som sker i samverkan med övriga kommuner i Östergötland. Finspångs
kommun deltar också i ett ESF projekt (Europeiska socialfonden) i regionen, Evikomp (E-län Vi
Kompetensutvecklar) som innebär att stärka kompetensen för befintlig personal inom vård- och
omsorg samt inom hälso-och sjukvård.
Utöver detta anordnar kommunen interna utbildningar som stödjer medarbetarna i arbetet med de
interna processerna inom ekonomi och personal.
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Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är
professionella i sin yrkesutövning
Varning
Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppnå målet med engagerade och motiverade chefer och
medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning. Kommunen har genomfört ett antal omorganisationer
som har gett god effekt samt kommer att ge fler positiva effekter framåt. Däremot kan det ekonomiska läget och
initiala effekter av nya organisationer och chefsbyten skapa oro och också påverka resultatet negativt.
Personalförsörjning är en stor utmaning för kommunen. Flera befattningar inom sektorerna är svåra
att rekrytera. Trots svårigheter bedömer sektorerna ändå att de lyckats att anställa kvalificerade
medarbetare på de flesta befattningarna. Det finns rekryteringar som får annonseras igen och det kan
vara få sökanden till vissa tjänster. Lönenivåerna blir också höga på flera befattningar. Sektor
utbildning har parallellt arbetat med kompetensväxling där de höjt andelen legitimerade lärare i
skolorna.
Flera verksamheter uppvisar en hög frånvaro. Volymökningar medför ett ökat behov av personal.
Hög medelålder medför pensionsavgångar och förlust av kompetens. Fokus på översyn av
grundbemanning och arbete med arbetsmiljö och förutsättningar är viktiga frågor att fortsätta att
arbeta med.

Ledarskap
För att skapa goda förutsättningar att utöva ett nära ledarskap har genomgripande arbete skett inom
samtliga sektorer. Omorganisationer och förstärkning med fler chefstjänster samt införande av nya
chefsled inom verksamheterna förväntas bidra till att målet ska uppnås. Förändringar i resultat har
redan noterats för några av verksamheterna. Sektor utbildning har utvärderat sin nya organisation.
Organisationen har lett till ett reellt stöd och nära ledarskap. Organisationsförändringen och tillsatta
forum kommer bidra till ett närmre samarbete mellan cheferna och ge bättre förutsättningar för att se
den röda tråden. Flera sektorer har infört verksamhetschefer. Inom sektor samhällsbyggnad har ny
organisation för kost-, måltid- och lokalvårdsservice införts och en servicechef har rekryterats. I och
med att fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler övergår från Vallonbygden AB, det
kommunala bostadsbolaget, byggs en fastighetsenhet upp under året.

Bemanning
Översyn av grundbemanningen har påbörjats inom sektor vård och omsorg och social omsorg. Vidare
har handlingsplaner för att jobba vidare med grundbemanningen tagits fram för sektor samhällsbyggnad och utbildning. I samband med översyn av grundbemanning pågår kompetensutvecklingsinsatser kring bemanning och schemaplanering. Avsikten är att säkerställa att kommunen har rätt
kompetens på rätt plats. Övertiden, sjukfrånvaron och vikarieanskaffningen ska minska. Arbetsmiljön,
effektiviteten och kontinuiteten i verksamheten ska förbättras.

Styrning
Avdelningen för ekonomi och styrning arbetar aktivt med att stödja cheferna i arbetet med mål och
uppföljning av dessa. De avdelningar som har behov, arbetar med egna insatser för att tydliggöra mål
och hur uppföljning av dessa ska ske. Ett arbete med att synliggöra förbättringsarbete och sprida goda
exempel har påbörjats. Arbetet startas upp med en utbildningsinsats för kommunens chefer, strateger
och handläggare. Andra insatser som gjorts är bland annat tydliggörande av riktning, mål och
arbetssätt inom sektor social omsorg. Ett omtag har skett i frågorna och effekt av insatserna beräknas
ses först 2020,
Sektorerna arbetar aktivt med verksamhetsplaner och aktivitetsplaner med utgångspunkt i Finspångs
kommuns strategiska plan.
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Kompetensutveckling
Kompetensutveckling av chefer och medarbetare pågår ständigt. Några av de aktuella insatserna är:



















centrala insatser med fokus på arbetsmiljö och förändringsledning
regionalt ledarutvecklingsprogram
deltagande i rektorsutbildning
chefsutveckling inom ständiga förbättringar med hjälp av Ledarstegen
regional barnskötarutbildning
utbildning av barnskötare till förskollärare
stärkande av kompetens för personal inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård genom
deltagande i ett ESF projekt (Europeiska socialfonden) i regionen i projektet Evikomp (E-län
Vi Kompetensutvecklar)
kollegialt lärande genom tillsättande av förstelärare i kommunens skolor.
Mentorskap
Nätverksträffar för olika lärargrupper i syfte att utveckla samarbete och kollegialt lärande.
Utvecklande ledarskap
Digitalisering
Service och bemötande
Upphandling och inköp
Elevhälsofrämjande arbeten
Utbildning i hedersproblematik
Vårdbiträde till undersköterska

Kompetensutvecklingen förväntas bidra till ett förbättrat resultat inom flera målområden även när det
gäller resultatet i medarbetarenkäten för ledarskap, motivation och styrning.
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EKONOMI
Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll
Ej godkänt
Bedömningen är att det finns stor risk för att kommunen inte kommer att uppnå ekonomisk kontroll.
Kommunens verksamheter visar på stora underskott på grund av ökade behov och minskade intäkter. Sektorerna
har inte fullt ut ställt om verksamheterna i den omfattning som budgeten kräver. Prognosen pekar mot ett
underskott trots ökade skatteintäkter, bättre räntevillkor och släpande investeringar.

Driftredovisning

Sektorer nettoredovisning
Sektor

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

fg år

Prognos

Avvikelse

år

Budget
Politisk organisation

14 165

8 861

63 %

7 497

14 373

14 080

85

Ledningsstab

114 883

74 500

65 %

78 495

113 475

114 030

853

Social omsorg

230 212

164 517

71 %

165 290

245 031

250 067

-19 855

77 394

50 684

65 %

49 438

76 643

77 726

-332

Utbildning

541 729

365 549

67 %

352 100

538 696

551 129

-9 400

Vård och omsorg

291 696

206 286

71 %

190 821

292 339

309 236

-17 540

-5 525

-7 668

4 472

12 670

Samhällsbyggnad

Kommungemensamma kostnader
Finansenheten
Total

17 142

-6 181

-36 %

-1 299 940

-875 589

67 %

-12 719

-11 374

89 %

-870 416 -1 295 358 -1 307 771
-32 299

-22 468

12 969

7 831
-25 688

Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning för augusti visar ett
underskott på 13 mkr, en avvikelse med nästan 25,7 mkr. Det är en ytterligare försämring av
prognosen med 4 mkr sedan föregående prognostillfälle i maj.
Kommunens resultat i augusti var 11 mkr vilket är 21 mkr lägre än samma period föregående år.
Det är tydlig signal att ekonomin försämrats mellan åren, vilket synliggörs i prognosen.
Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna
utbildning, social omsorg och vård och omsorg. Sektor social omsorg står för den största avvikelsen,
8,7 procent högre kostnader än budgeterat. För vård och omsorg är avvikelsen 6 procent sektor och
sektor utbildning har en avvikelsen på 1,7 procent jämfört med budget.
Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 20 mkr. Det är främst köpta platser för
placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade och enligt
Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett underskott på 11,1 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de
platser som drivs i egen regi. Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt
SoL har i prognosen ett underskott på 4,7 mkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning, vilket
medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Inom försörjningsstödet ökar antalet ärenden
delvis beroende på att individer återgår till försörjningsstöd från projektet extratjänster.
Positivt är att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger ett överskott 4 mkr.
Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 17,5 mkr, vilket är en ökning av
underskottet med 12,9 mkr jämfört med föregående prognos i maj. Den kraftiga förändringen av
resultatet beror på ökad volym av biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt
tid för hantering av matdistribution. Ett tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen
har minskat med 5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa organisationen.
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Sedan tidigare finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på grund av problem
med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till underskottet.
Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 9,4 mkr, en förbättring med 2,7 mkr
sedan föregående prognos. Det är inom grundskolans rektorsområden som förbättringen av
prognosen återfinns. Grundskolan har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med
särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolar ökat
bemanningen sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även några
små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka till med den normala
elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans.
Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud
som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket medför höga kostnader per elev. Höga
lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar till de ekonomiska svårigheterna.
Sektor samhällsbyggnad har en prognos i balans. Fastighetsförvaltningen kommer från årsskiftet att
tas över av den nybildade fastighetsavdelning från Vallonbygden. Fastighetsavdelningen är under
uppbyggnad och planerar för övertagandet av verksamheten. Måltidsservice har under 2019 sänkt
priserna för sina tjänster för att nå balans i verksamheten. Även lokalvårdsservice har justerat sin
prissättning inför 2019, där har problemet tidigare varit en underfinansiering beroende på att restiden
mellan lokalvårdsobjekten inte har beaktats.
Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos på 12,7 mkr en förbättring av prognosen med 6,2
mkr. Överskottet härrör främst från kapitalkostnader för nya investeringar som senarelagts. Medel
finns avsatta för digitalisering av kommunens verksamheter, i prognosen har hänsyn tagits till fattade
beslut vilket medför ett överskott på 1,9 mkr. Kommungemensamt har medel för kommunens
löneöversyn som fördels till sektorerna när översynen är klar. Vid årets löneöversyn uppstod ett
överskott på 3,8 mkr.
Finansenheten har i prognosen ett överskott på 7,8 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 2,4
mkr. Skatteprognosen för augusti visar på ökade skatteintäkter 4,6 mkr högre med budgeterat.
Internbanken har omsatt flera lån till en lägre ränta än tidigare, vilket minskar nettokostnaderna i
internbanken med 5,9 mkr.

Förändring mellan prognoser per sektor

59

Delårsrapport - tertial 2 2019

2019-10-04
211

Prognosförändringar sammanfattning
Social omsorg
Sedan majrapporten har prognosen försämrats med 3,3 mkr. Det är främst kommunens kostnader för
boenden samt boendestöd enligt LSS och SoL som har ökat med 2,9 mkr sedan föregående prognos.
I prognosen väntas även kostnaderna för försörjningsstöd öka med 1,8 mkr. Prognosen för placeringar
av barn och unga har förbättrats med 1,2 mkr sedan majprognosen.
Utbildning
Jämfört med prognosen från maj så visar denna prognos en förbättring med 2,7 mkr. En del av denna
förändring ligger i de externa gymnasiekostnaderna där prognosen förbättrats med 1,4 mkr från
tidigare prognos. Grundskolans chefsområden har förbättrat sina prognoser med 3,5 mkr. Negativ
effekt på prognosen får lokalkostnaderna som överstiger budget med 2,5 mkr.
Vård och omsorg
Sektorn visar ett ökat underskott jämfört med föregående prognos med 12,9 Mkr. Under 2019
beräknas hemtjänsten öka med cirka 17 000 timmar jämfört med 2018. Detta beror på ökad volym av
biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för att hantera
matdistributionen. I tidigare prognoser har sektorn tagit hänsyn till en viss ökad volym avseende
intäkter hos hemtjänstenheterna men inte till den ökade kostnaden som belastar hemtjänst centralt.

Sektorer specifikation kostnader/intäkter
Sektor

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall Ack Utfall Bokslut fg
i % av

fg år

Prognos Avvikelse

år

Budget
Intäkter

-1 605

-1 665

104 %

-1 383

-1 524

-1 834

229

Kostnader

15 770

10 527

67 %

8 880

15 896

15 914

-144

Politisk organisation

14 165

8 861

63 %

7 497

14 373

14 080

85

Intäkter

-56 645

-38 029

67 %

-56 831

-92 626

-56 635

-10

Kostnader

171 528

112 529

66 %

135 278

206 101

170 665

863

Ledningsstab

114 883

74 500

65 %

78 447

113 475

114 030

853

Intäkter

-58 840

-54 563

93 %

-64 994

-97 347

-58 696

-144

Kostnader

289 052

219 079

76 %

230 284

342 379

308 763

-19 711
-19 855

Social omsorg
Intäkter
Kostnader
Samhällsbyggnad

230 212

164 517

71 %

165 290

245 031

250 067

-204 155

-138 506

68 %

-142 245

-219 131

-205 934

1 779

281 550

189 191

67 %

191 732

295 774

283 661

-2 111

77 394

50 684

65 %

49 487

76 643

77 726

-332

Intäkter

-83 670

-56 769

68 %

-57 329

-91 948

-83 870

200

Kostnader

625 399

422 318

68 %

409 386

630 645

634 999

-9 600

Utbildning

541 729

365 549

67 %

352 058

538 696

551 129

-9 400

Intäkter

-104 858

-78 574

75 %

-75 725

-112 402

-117 945

13 087

Kostnader

396 554

284 860

72 %

266 546

404 742

427 181

-30 627

Vård och omsorg

291 696

206 286

71 %

190 821

292 339

309 236

-17 540

Intäkter

-13 269

-8 970

68 %

-9 349

-14 016

-13 339

70

Kostnader

30 411

2 788

9%

3 825

6 348

17 811

12 600

Kommungemensamma

17 142

-6 181

-36 %

-5 525

-7 668

4 472

12 670

-1 641 381 -1 103 047

kostnader
Intäkter
Kostnader
Finansenheten
Total

60

67 %

-196 301 -1 633 718 -1 646 888

5 507

341 441

227 458

67 %

-674 115

2 324

-1 299 940

-875 589

67 %

-870 416 -1 295 358 -1 307 771

-12 719

-11 374

89 %

-32 341
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Ledningsstaben
Avdelning

Kostnader
Ledningsstab
Intäkter
Kostnader
Kommundirektör

Årsbudget

Ack

Ack

Ack

Bokslut

Utfall Utfall i %

Utfall fg

fg år

av Budget

år

0%

0

0

293

0

Prognos Avvikelse

0

0
0

0

293

0%

0

0

0

-125

-51

41 %

-149

-149

-125

0

4 544

2 351

52 %

2 152

3 991

3 944

600

4 419

2 300

52 %

2 002

3 842

3 819

600

-1 727

-950

55 %

-772

-1 275

-1 758

31

Kostnader

8 693

5 564

64 %

4 003

6 760

8 713

-20

Kommunikationsavdelning

6 966

4 614

66 %

3 231

5 484

6 955

11

-824

-575

70 %

-1 267

-2 098

-824

0

Kostnader

37 879

24 116

64 %

27 636

41 540

37 329

550

Utvecklings och näringslivsavd

37 055

23 542

64 %

26 369

39 442

36 505

550

Intäkter

Intäkter

Intäkter

-1 101

-733

67 %

-555

-1 090

-1 101

0

Kostnader

10 481

6 938

66 %

6 871

10 710

10 481

0

Bibliotek

9 380

6 206

66 %

6 316

9 620

9 380

0

-895

-712

80 %

-851

-867

-895

0

7 980

5 401

68 %

5 065

7 520

7 980

0

Intäkter
Kostnader
Kulturskola

7 085

4 688

66 %

4 214

6 653

7 085

0

Intäkter

-4 456

-2 854

64 %

-2 427

-3 806

-4 456

0

Kostnader

13 068

8 105

62 %

8 355

13 461

13 068

0

8 612

5 252

61 %

5 927

9 655

8 612

0

Intäkter

0

0

0%

0

0

0

0

Kostnader

0

0

0%

1 058

1 748

0

0

Integrationsinsatser

0

0

0%

1 058

1 748

0

0

Kulturhuset

Intäkter

-4 122

-2 754

67 %

-2 253

-3 848

-4 122

0

Kostnader

16 154

10 274

64 %

9 844

14 751

15 815

339

HR-avdelning

12 032

7 520

63 %

7 592

10 903

11 693

339

Intäkter

-8 246

-5 470

66 %

-25 699

-44 922

-8 205

-41

8 540

5 645

66 %

30 187

45 004

8 499

41

Kostnader
Bemanningscentralen

294

175

59 %

4 489

82

294

0

-752

-461

61 %

-393

-492

-752

0

Kostnader

13 657

9 251

68 %

8 554

12 942

13 614

43

Ekonomi och

12 905

8 790

68 %

8 161

12 451

12 862

43

-20 508

-14 368

70 %

-13 252

-20 326

-20 508

0

26 125

18 145

69 %

16 660

25 240

26 125

0

Intäkter

styrningsavdelning
Intäkter
Kostnader
IT avdelning

5 617

3 778

67 %

3 409

4 914

5 617

0

-13 889

-9 101

66 %

-9 214

-13 753

-13 889

0

Kostnader

24 407

16 444

67 %

14 892

22 436

25 097

-690

Kansliavdelningen

10 518

7 343

70 %

5 678

8 683

11 208

-690

114 883

74 500

65 %

78 447

113 475

114 030

853

Intäkter

Total

Ledningsstaben räknar totalt sett med överskott på ungefär 800 tkr mot budget. Överskottet beror på
återhållsamhet med kostnader
HR-avdelningen får ett överskott, bland annat utifrån att avdelningen försökt hålla nere på
kostnaderna samt att del av overheadkostnaden faktureras. Dessa medel har ej använts under året.
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Feriearbetare
Flera elever som går vård- och omsorgsprogrammet har fått semestervikariat istället för feriearbete.
Ett större antal sökanden har också tackat nej till feriearbete i år. Nya sänkta arbetsgivaravgifter från
och med den 1 augusti påverkar också prognosen.
Bemanningscentralen
Bemanningscentralens ekonomi påverkas negativt av att det varit svårt att få ut medarbetarnas tid
fullt ut på de beställningar som kommer in. Det pågår ett arbete med att minska den obokade tiden.
Hög sjukfrånvaro och uttag av sparad semester är ytterligare faktorer som påverkar ekonomin
negativt. Aktivt arbete i rehabiliteringen beräknas ge effekt först under 2020. De poster som
Bemanningscentralen i år har ett underskott i täcks upp av ramen som tillförts för 2018 års
löneökningar.
Kulturskolan förväntas göra ett nollresultat. Ramen har justerats för sänkningen av taxorna.
Biblioteket har beviljats omställningsmedel för flytt till nya lokaler. Kostnaderna för flytten är dock
en osäkerhetsfaktor. De idag kända kostnaderna kan hanteras inom ram men ytterligare kostnader
kan tillkomma.
Den hyressänkning som flytten av biblioteket innebär motsvarar enhetens bidrag till allmänna
besparingar. Eftersom biblioteket inte längre får några intäkter från gymnasieskolorna kommer
ytterligare besparingar behöva göras. Detta innebär allmänna neddragningar samt att vakanta tjänster
inte kommer att tillsättas. Delvis kompenseras denna neddragning av en nytillträdd
stadsbidragsfinansierad bibliotekspedagog.
Kulturhuset förväntas göra ett nollresultat.
Ekonomi- och styrningsavdelningen klarar sitt sparbeting på 1,1 mkr. För att klara sparbetinget
långsiktigt har tjänsten som kvalitetstrateg dragits in.
Kansliavdelning beräknas göra underskott på cirka 700 tkr, som helt och hållet beror på att
lokalvårdskostnader för kommunhuset blivit dubbelt så hög som budgeterat till följd av förändrad
prissättning.
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Sektor samhällsbyggnad
Avdelning

Årsbudget

Ack

Ack Ack Utfall Bokslut fg

Utfall Utfall i %

fg år

år

Prognos Avvikelse

av Budget
Kostnader

0

21

0%

48

0

0

0

Sektorn för samhällsbyggnad

0

21

0%

48

0

0

0

Intäkter

-880

-1 165

132 %

-92

-205

-880

0

Kostnader

7 147

4 349

61 %

1 430

3 291

7 147

0

Sektorsövergripande

6 267

3 184

51 %

1 337

3 087

6 267

0

Intäkter

-4 911

-3 356

68 %

-3 050

-4 327

-4 923

12

Kostnader

10 123

6 483

64 %

6 061

9 272

10 135

-12

Bygg- och miljöenheten
Intäkter
Kostnader
Måltidsservice
Intäkter
Kostnader
Lokalvårdsservice
Intäkter
Kostnader
Måltid- och lokalvårdsservice

5 212

3 127

60 %

3 012

4 945

5 212

0

-30 320

-19 151

63 %

-21 637

-30 378

-30 270

-50

29 595

19 424

66 %

20 195

30 840

29 557

38

-726

274

-38 %

-1 442

462

-714

-12

-15 763

-12 445

79 %

-11 304

-19 550

-15 763

0

15 760

12 569

80 %

12 859

19 812

15 760

0

-3

125

-3796 %

1 555

262

-3

0

-25 111

-16 237

65 %

-16 441

-24 889

-25 071

-40

27 375

18 041

66 %

16 110

24 918

27 755

-380

2 264

1 804

80 %

-331

29

2 684

-420

Intäkter

-2 095

-1 869

89 %

-2 025

-4 255

-2 095

0

Kostnader

29 415

20 364

69 %

21 620

33 466

29 615

-200

Räddningstjänst

27 320

18 495

68 %

19 596

29 211

27 520

-200

Intäkter

-5 529

-4 318

78 %

-3 273

-3 236

-6 054

525

Kostnader

34 821

24 406

70 %

21 445

22 088

35 346

-525

Samhällsplaneringsenheten

29 292

20 088

69 %

18 172

18 852

29 292

0

-107 005

-72 019

67 %

-76 329

-76 329

-108 337

1 332

114 760

74 650

65 %

82 238

82 520

115 792

-1 032

7 756

2 631

34 %

5 909

6 192

7 456

300

-12 542

-7 947

63 %

-8 131

-8 131

-12 542

0

12 554

8 883

71 %

8 799

8 799

12 554

0

13

936

7326 %

668

668

13

0

77 394

50 684

65 %

48 305

49 487

77 726

-332

Intäkter
Kostnader
Fastighetsförvaltning
Intäkter
Kostnader
Transportenhet
Total

Sektor samhällsbyggnad beräknas uppvisa ett underskott om 0,3 mkr. En större förändring från
tertial 1 är att 2,2 mkr har kunnat tillföras nya underhållsarbeten då tidigare osäkerhet har minskat i
motsvarande omfattning. Ett exempel på detta är evakueringskostnader för att möjliggöra åtgärder i
Kungsörnen. Enligt prognosen på helåret genererar förvaltade fastigheter ett överskott om 0,3 mkr.
Även de interna servicefunktionerna samt räddningstjänsten har uppvisat smärre avvikelser.
Vid årsskiftet 2019–2020 sker en beslutad och planerad verksamhetsövergång av kommunens
fastigheter i från Vallonbygden tillbaka till kommunen. Det förvaltande uppdraget placeras inom
sektor samhällsbyggnad i en nybildad fastighetsavdelning. En kvarvarande, om än reducerad risk, är
det ökade behovet av fastighetskompetens under den pågående verksamhetsövergången.
Under de kommungemensamma medlen finns 0,8 mkr som avser tjänster vilka kommer att äskas för
en detaljplanehandläggare samt en utökning av strategtid för att ge en heltidstjänst. Energirådgivning
som tidigare köps in från Norrköpings kommun har nu hämtats hem och placerats inom bygg- och
miljöenheten. Under året har även säkerhetssamordning samt alkoholtillsyn överförts från
näringslivs- och utvecklingsavdelningen till sektor samhällsbyggnad. I överföringen ingår ett
besparingskrav. Den nya tobakslagen innebär ett utökat uppdrag till Motalas kommun avseende
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alkoholhandläggning. Med anledning av de pågående verksamhetsjusteringarna finns en viss
osäkerhet i prognosen.
Räddningstjänst
Räddningsenhetens prognos visar ett underskott om 0,2 mkr. Underskottet går inte att härleda till
någon enskild händelse utan beror ett flertal smärre fördyringar. Den ökade övertiden som beror på
sjukskrivningar samt en större reparation på en hävare, en typ av skylift, är de två tydligaste
avvikelserna.
Måltidsservice
Utifrån 2018 års resultat justerades 2019 års budget för att skapa en bättre balanserad budget med
lägre priser. Med målsättningen att inte skapa ett överskott, likt 2018 som vid årets slut fördelades på
de köpande verksamheterna, budgeterades lägre kostnader inför 2019.
Kostnaden för livsmedel har varit lägre än tidigare vilket bidragit positivt till årets resultat.
Personalkostnaderna är även de varit lägre jämfört med samma period 2018.
Utifrån den kostmodell som ligger till grund för debitering och den uppdelning av det rörliga priset
som sker i kostdatasystemet skulle en förenkling behövas. Det nuvarande systemet skapar en för stor
del administration där inte alla delar är värdeskapande. Sammanfattningsvis bedömer verksamheten
att några tillagningskök kommer uppvisa avvikelser vid året slut, vilket är beroende av faktiskt antal
portioner.
Inför budget 2020 kommer ytterligare förbättringar genomföras samt en översyn av verksamheten
pågår.
Transportenheten
Det finns en hel del osäkerhet samt flera utmaningar i enhetens budget. Dels avslutar Region
Östergötland avtalet i mitten av året gällande sjukresor, vilket innebär bortfall av intäkter.
Enheten har fått extra löneökning i april efter särskilt beslut. I övrigt så har verksamheten minskat
kostnader och var sparsamma med utgifter.
Det har tagits fram ett nytt justerat pris för verksamhetens tjänster vilket innebär en ökning av intäkter
så att full kostnadstäckning erhålls.
Lokalvårdservice
Verksamheten har förändrade priser i från januari 2019. Justeringen har gjorts utifrån att
lokalvårdservice prissättning tidigare varit ofullständig och bland annat inte tog höjd för restiden
emellan de olika lokalvårdsobjekten. Att inte restiden tidigare beaktats i prissättningen har varit en
stor del av den mångåriga förlust som lokalvårdsverksamheten uppvisat.
Med den nya prismodellen är bedömningen att verksamheten kommer att ha en balanserad budget
och att de köpande verksamheterna. Bedömningen är att verksamheten ger ett överskott på 0,15 mkr.
Minskningen är möjlig om personalkostnaderna fortsatt kan vara på en lägre jämfört än 2018. Att
personalkostnaden är lägre beror dels på att antalet vikarietimmar har sänkts dels på att anställning
av servicechef slutfördes senare än planerat.
Verksamheten har fortfarande en hel del utmaningar men sammanfattningsvis så har
förbättringsarbetet under 2018 gett ett betydligt bättre resultat.
Samhällsplaneringsenheten
Det finns ett flertal osäkerheter i verksamheten till exempel markvärde, skogsvärde och
exploateringar. Kostnaderna för vinterväghållning beräknas överskrida budget utifrån att en ny
entreprenadupphandling genomförts vilken innebär utökade kostnader. Tidigare under året
förväntades att kostnaderna för gatubelysning inte skulle hålla budget. Efter diskussion med
Finspångs Tekniska Verk har det säkerställts att budgeten för gatubelysning följs och bestämts att
ersättningsmodellen ses över under hösten. Avseende skogsverksamheten så har förra årets torra
sommar, likt många andra skogsinnehavare, påverkat kommunens skogsinnehav negativt genom
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angrepp från granbarkborren. I nuläge är det oklart hur drabbat kommunens skogsinnehav är men
det står klart att det kommer uppstå extra kostnader för avverkning som inte varit inplanerad.
Inplanerade åtgärd, enligt ovan, samt högre intäkter inom planverksamheten förväntas möta upp
ökade kostnader inom verksamheterna vilket innebär att helårsprognosen för
samhällsplaneringsenheten i nuläge förväntas hålla lagd budget.
Fastighetsenheten
Intäkterna och kostnaderna är högre än förväntat beroende främst på tillkomsten av Lillängens
förskola. Objektet ger högre hyresintäkter och högre kapitalkostnader.
För förvaltningsersättning har en marginal om 3 mkr tagits upp i prognos. Detta beror dels på att
extrabeställningar gjorts och signaler om att Vallonbygden kommer få svårt att klara sig inom tilldelad
ersättning. Vakanser av tjänster har lett till att kostnaderna för personal är lägre.
Verksamhetsövergången från Vallonbygden till kommunen kommer att innebära ytterligare
kostnader vilka ryms i prognosen. Bland annat kan nämnas nya lokaler samt inredning,
personalrekryteringar och fastighetsdatasystem. Höstens beräknade kostnader har räknats ner jämfört
med föregående prognos.
Bygg- och miljöenheten
Prognosen för helåret visar på ett nollresultat. Osäkerhet finns gällande intäkter för prövning, tillsyn
och sanktionsavgifter där det är svårt att förutsäga antal och typ av ärenden.
Prognosantagande
Ekonomin för den interna serviceavdelningen bestående av lokalvård, måltidsservice, transporter,
vaktmästeri samt post förutsätter att de prognostiserade volymerna från sektorerna stämmer.
Prognosen bygger på att föreslagna transportpriser fastställs.
Förslag till åtgärder vid avvikelse
Ett uppdrag har givits till Ekonomi- och styrningsavdelningen att utveckla process och metod för
exploateringsbudgetar.
Fortsatt besparingsarbete samt prövning av gamla och nya ambitioner vilket redovisas i det möte som
är inplanerat med politiken den 30 september inför budget 2020.
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Sektor social omsorg
Verksamhet

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall

Ack Utfall fg Bokslut fg

i % av

Prognos Avvikelse

år

år

0%

-16 387

-21 490

0

0

Budget
Intäkter

0

-395

Kostnader

17 725

11 233

63 %

10 148

18 723

18 034

-309

Sektorsledning SO

17 725

10 838

61 %

-6 239

-2 767

18 034

-309

Intäkter

-7 158

-4 683

65 %

-1 275

-7 279

-6 954

-204

Kostnader

43 205

28 376

66 %

16 419

44 899

43 352

-147

IFO

36 047

23 693

66 %

15 144

37 620

36 398

-351

Intäkter

-2 227

-2 043

92 %

-132

-531

-3 127

900

Kostnader

28 836

20 870

72 %

19 535

28 806

32 036

-3 200

IFO Försörjningsstöd

26 609

18 827

71 %

19 403

28 274

28 909

-2 300

-300

-165

55 %

-209

-455

-279

-21

4 300

3 714

86 %

1 683

6 828

6 279

-1 979
-2 000

Intäkter
Kostnader
Placeringar vuxna

4 000

3 549

89 %

1 475

6 373

6 000

Intäkter

-1 524

-1 023

67 %

-807

-2 059

-1 380

-144

Kostnader

36 624

22 268

61 %

20 054

40 476

32 546

4 078

Placeringar BoU

35 100

21 245

61 %

19 247

38 418

31 166

3 934

Intäkter
Kostnader
Köpta platser LSS/SoL

-894

-652

73 %

-260

-833

-968

74

10 507

14 029

134 %

4 626

24 665

21 707

-11 200
-11 126

9 613

13 378

139 %

4 366

23 832

20 739

Intäkter

-5 893

-4 288

73 %

-4 214

-6 533

-5 893

0

Kostnader

65 289

47 594

73 %

42 842

66 912

70 028

-4 739

Boende samt boendestöd

59 396

43 306

73 %

38 629

60 378

64 135

-4 739

LSS/SoL
Intäkter

-1 436

-888

62 %

-1 153

-1 700

-1 436

0

Kostnader

12 539

7 811

62 %

9 132

19 987

12 539

0

Daglig verksamhet LSS/SoL

11 103

6 922

62 %

7 978

18 287

11 103

0

-27 108

-18 180

67 %

-17 345

-26 695

-27 017

-91

Kostnader

43 948

31 047

71 %

9 831

38 149

46 244

-2 296

Personlig assistans LSS/SFB

16 840

12 867

76 %

-7 514

11 454

19 227

-2 387

-89

-73

82 %

-65

-121

-84

-5

8 246

6 198

75 %

3 516

6 539

9 218

-972
-977

Intäkter

Intäkter
Kostnader
Övriga insatser LSS/SoL

8 157

6 126

75 %

3 451

6 418

9 134

Intäkter

-5 134

-17 126

334 %

-19 361

-29 371

-5 134

0

Kostnader

10 751

20 774

193 %

22 662

34 894

10 351

400

Arbetsmarknadsenheten
Intäkter
Kostnader
Ensamkommande BoU
Total

5 617

3 648

65 %

3 301

5 522

5 217

400

-7 077

-5 048

71 %

-181

-281

-6 424

-653

7 082

5 165

73 %

8 492

11 500

6 429

653

5

117

2349 %

8 311

11 220

5

0

230 212

164 517

71 %

107 553

245 031

250 067

-19 855

Kolumnen Ack utfall fg år är på grund av organisationsförändringar inte jämförbar med Ack utfall för innevarande år.

Prognosförändring
Sedan månadsrapporten i maj har prognosen försämrats med 3,3 mkr. Det är främst kommunens
boenden samt boendestöd enligt LSS och SoL som har ett ökat underskott med 2,9 mkr samt att
försörjningsstödets underskott har ökat med 1,8 mkr. Positivt är att placeringar barn och unga istället
förbättrat sitt resultat med ytterligare 1,2 mkr.
Kommentarer till prognosen
Köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och Socialtjänstlagen (SoL) visar ett stort underskott. Detta beror på att dessa placeringar är väsentligt
dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader kommer att kvarstå fram
tills att kommunen har byggt ytterligare ett LSS-boende.
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Placeringar av vuxna beräknas kosta 6 mkr, vilket är i paritet med föregående års resultat. Mellan 2017
och 2018 minskade kostnaden med cirka 4 mkr, vilket var ett resultat av verksamhetens ökade arbete
med till exempel egen utslussning i Finspång. Ytterligare minskning av dessa kostnader kommer
troligtvis inte kunna ske. Cirka 70 procent består av missbruksvård och resterande beror främst på
placering av individer i behov av skydd.
Kostnaderna för placeringar barn och unga fortsätter att minska. Föregående år minskade
kostnaderna med 7,2 mkr och för 2019 beräknas minskningen bli ytterligare 7,3 mkr och lämna ett
överskott med 4 mkr. Resultatet är en följd av stora förändringar inom kommunens organisation för
individ- och familjeomsorg. Ett mer nära ledarskap har införts och fler handläggare har anställts
istället för att hyra in konsulter. En satsning att förstärka antalet barn- och ungdomshandläggar samt
behandlare har kunnat fortgå även detta år, då vi mottagit tillfälliga statsbidrag för detta.
För kommunens egna boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL, beräknas underskottet
öka ytterligare. Svårigheter finns med en effektiv bemanning och att få tag i timvikarier i tillräcklig
omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid. Totalt ser övertidskostnaderna
ut att bli knappt 4 mkr för helåret. På kommunens boenden har antalet brukare ökat samt att flera
brukare har fått ett sämre mående och därmed större omvårdnadsbehov. Antalet personer med
insatsen med boendestöd ser ut att fortsätta öka.
Kommunens korttidsboende har fått många nya ärenden under året och har behövt bemanna
verksamheten dagtid då några individer bott där i avvaktan på att deras beslut om bostad med
särskild service verkställs.
Nettokostnaden för den personliga assistansen är prognostiserad till 19,2 mkr, vilket är cirka 0,6 mkr
lägre än föregående år. Av dessa är 11,6 mkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande
tjugo första timmarna, 0,7 mkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 1,3 mkr är
kostnader för personlig assistans enligt LSS. De 5,6 mkr som återstår av nettokostnaden är en följd av
att schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar
bland annat förkortad arbetstid, rätten till heltid, chefer samt administration. De egna
sjuklönekostnader är också något som inte täcks av ersättningen samt att kostnaden för väntetid
endast ersätts med en fjärdedel av en hel timersättning.
Försörjningsstödets underskott ökar. Detta beror dels på att det har tillkommit flera nya ärenden
sedan månadsrapporten i maj som inte är relaterade till projektet ”extratjänster” samt att en del av de
individer som idag ingår i projektet ”extratjänster” kommer att återgå till försörjningsstöd under
resterande del av året.
Individ- och familjeomsorgens prognostiserade underskott beror på att sektorn inte har kunnat finna
en billigare alternativ lokal för vårt jourboende. Nuvarande lokal på Hyttvägen kostar 0,6 mkr per år.
Färdtjänstkostnader för sektor social omsorg gör ett fortsatt ökat underskott och kostar 0,9 mkr.
Prognosantagande
Sektorledningen har 0,3 mkr i buffert för tillkommande kostnader under året.
Prognosen för försörjningsstödet bygger på ett antagande om att ansökan om medel för extratjänster
beviljas.
De individer som lämnar projektet extratjänster och inte går vidare till studier eller arbete beräknas
kosta 0,5 mkr i försörjningsstöd.
Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 0,6 mkr för tillkommande ärenden under
året.
Inom prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 0,5 mkr för tillkommande
ärenden under året.
Ensamkommande flyktingbarn beräknas göra ett underskott på 0,4 mkr. Det prognostiserade
nollresultatet är under förutsättning att vi får ansökan om omställningsmedel beviljad.
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Förslag till åtgärder vid avvikelse
Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag
är mellan 0,5–3 mkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Kommunens boenden är
fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder.
Inom enheterna för personlig assistans arbetas det i dagsläget med två förbättringsprojekt. Det ena
projektet handlar om att minska administrationstiden genom att digitalisera tidskrivningen. Det andra
projektet är en bemanningsgrupp för att optimera bemanningen. Syftet med projekten är att minska
underskottet samtidigt som sektorn ökar kvaliteten för brukarna.
Under 2019 är förhoppningen att den minskade administrationstiden för tidskrivning ska kunna
användas till att se över rätten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter.
Sektor social omsorg har nu påbörjat arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till
bättre kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas med olika förslag på hur
verksamheten kan få ner kostnader för övertid och vikariehantering inom sektorn.
Två gruppbostäder har stora avvikelser där orsakssamband ännu inte identifierats. Verksamhetschef,
enhetschef och ekonom kommer att granska dessa enheter tillsammans för att ta reda på vad som
orsakar avvikelsen.
Inom myndighetsutövningen sker en översyn av samtliga biståndsbeslut enligt SoL för att se om
möjlighet finns till verkställande enligt LSS, vilket kan bidra till att intäkterna från LSS-utjämningen
kan öka nästkommande år. Samtidigt har det påbörjats ett systematiskt omtag för att följa upp
nuvarande beslut samt ej verkställda beslut.
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Sektor utbildning
Verksamhet

Årsbudget Ack Utfall Ack Utfall i Ack Utfall
% av

Bokslut fg

Prognos

Avvikelse

-3 785

-2 278

500
-1 400

fg år

år

89 %

-3 216

Budget
Intäkter

-1 778

-1 588

Kostnader

42 025

27 437

65 %

23 946

37 579

43 425

Utbildning gemensamt

40 247

25 849

64 %

20 730

33 794

41 147

-900

Intäkter

-40 879

-25 931

63 %

-21 105

-32 720

-39 779

-1 100

Kostnader

293 926

197 615

67 %

189 359

287 829

296 526

-2 600

Grundskola

253 047

171 684

68 %

168 254

255 108

256 747

-3 700

Intäkter

-20 848

-16 367

79 %

-16 751

-23 476

-21 648

800

Kostnader

161 932

108 085

67 %

105 501

164 275

161 732

200

Förskola

141 084

91 718

65 %

88 751

140 800

140 084

1 000

Intäkter

-14 034

-9 100

65 %

-9 291

-21 366

-13 934

-100

Kostnader

110 764

77 408

70 %

75 753

118 382

115 964

-5 200

96 730

68 308

71 %

66 462

97 016

102 030

-5 300

Gymnasiet
Intäkter

-6 130

-3 783

62 %

-6 966

-10 601

-6 230

100

Kostnader

16 751

11 773

70 %

14 827

22 580

17 351

-600

Vuxenutbildning

10 621

7 990

75 %

7 861

11 979

11 121

-500

541 729

365 549

67 %

352 058

538 696

551 129

-9 400

Total

Prognosförändringar: totalprognosen på -9,4 mkr uppvisar en förbättring med 2,7 mkr jämfört med
prognosen från maj. I stora drag så visar verksamheternas chefsområden prognosförbättringar på
totalt ca 3,5 mkr. Lokalvårdskostnaderna beräknas överstiga budget med 2,5 mkr och kostnaden för
externa gymnasieplatser visar en förbättring med 1,4 mkr. Finansieringssidan visar både positiva och
negativa förändringar. Statsbidrag från Skolverket + 3,3 mkr och minus för bidrag från
Migrationsverket med 3 mkr.
Kommentarer till prognosen
Utbildning gemensamt innehåller sektorledningskontor med avdelningarna ledning och utveckling,
administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår centrala barnoch elevhälsan med språkenheten. Prognosmässigt så visar centrala barn- och elevhälsan överskott
med 0,6 mkr till följd av vakanta tjänster. Den centrala It-funktionen visar överskott med 0,3 mkr
också till följd av lägre personalkostnader än förväntat. Ledning och utveckling prognosticerar
överskott med totalt 0,7 mkr. Utfallet av ett statsbidrag blev bättre än förväntat, +0,5 mkr, och
omkostnader för utbildningskontoret visar överskott med 0,2 mkr. Under administration och
planering har det förväntade underskottet med 2,5 mkr för lokalvård placerats. Detta kommer i
bokslutet att läggas ut till respektive verksamhet, de har inte budgetramar som täcker detta.
Lokalvården har tecknat nya avtal och tillämpar en ny prissättningsmodell.
Grundskolans rektorsområden inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar tillsammans
ett underskott på 3,4 mkr, en prognosförbättring med drygt 2 mkr sedan majprognosen. Underskottet
består av personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Den främsta anledningen är
att skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med behov
av särskilt stöd.
För två skolor, Viggestorps- och Storängsskolan, har bemanningen sedan några terminer tillbaka ökats
för att kunna vidta de åtgärder som varit nödvändiga för att klara lagens krav. Denna satsning har
också, till delar, fortsatt på Nyhemsskolan 7-9 som samtidigt brottas med anpassningsproblem till
följd av elevminskning och därmed mindre budgetram. Hällestads rektorsområde avsätter stora
resurser för ett litet antal elever med väldigt stora behov.
Inom två rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, räcker inte tilldelad normal
elevpeng för att klara bemanningen och en budget i balans på respektive enhet.
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Grundsärskolans prognos visar underskott 1,3 mkr, en ansökan till Migrationsverket om bidrag för
extra kostnader med 0,5 mkr för elever med särskilda behov blev avslagen. Antalet elever har
fördubblats sedan 2015, idag går 44 elever där. Verksamheten är mycket personalintensiv,
personalbudgeten överskrids nu med 0,8 mkr.
Grundskolan gemensamt med bland annat skolskjutsar och interkommunala kostnader och
fritidshemsavgifter uppvisar så här långt inga budgetavvikelser. Utfallet för statsbidrag förväntas
överstiga budget med 1,7 mkr. När det gäller bidrag från Migrationsverket så gäller det motsatta,
förväntat underskott 2,0 mkr. Antalet elever med asylstatus är lägre än förväntat. Skolorna, framför
allt Storängsskolan och Grosvadsskolan har trots detta en relativt stor mängd elever med annat
modersmål som kräver extra resurser, bland annat i form av studiehandledning på andra språk.
Förskolans sex chefsområden visar sammantaget en prognos på +0,2 mkr. Av kommunens satsning
på 6,5 mkr till sektor utbildning i budgeten för 2019 har sektorn valt att lägga 5,2 mkr på förskolan,
detta efter en följd av år med budgetunderskott. Nu är bemanning och övriga kostnader väl
anpassade till givna budgetramar men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov, för
läromedel samt förbrukningsvaror är begränsat. Över- och underskott varierar mellan områdena,
detta utifrån fysiska förutsättningar som till exempel storlek på förskolor och antalet barn med behov
av särskilda resurser. Chefsområdena tillämpar ett system med fasta vikarier, så kallade löpare, på
respektive område. Detta är framgångsrikt både vad beträffar verksamhetsnytta och ekonomi. Ett
önskemål om pedagogiska måltider finns i verksamheten, detta är just nu inte uppfyllt.
Prognosen för chefsområdena har tagit höjd för utbetalning av ackumulerade övertidsersättningar till
dagbarnvårdare som slutat, 0,3 mkr. En overheadkostnad för nyttjande av bemanningscentralen är
också inräknad med 0,6 mkr. Förskolans nyttjande var lågt beräknat redan vid årets ingång och har
blivit ännu lägre.
Förskolan gemensamt med bland annat interkommunala kostnader och förskoleavgifter uppvisar så
här långt inga budgetavvikelser. När det gäller statsbidrag så förväntas ett överskott med 0,8 mkr för
bidraget för mindre barngrupper i förskolan.
Budgeten för omsorg på obekväma tider på Högklint är 2,0 mkr, vilket är den ram som sektorn blivit
tilldelad för detta. Verksamheten kom igång under hösten 2018 och omfattning har så här långt varit
relativt liten. De ekonomiska konsekvenserna för helåret är svåra att beräkna eftersom
verksamhetsvolymen är svårbedömd. Det finns relativt stora fasta kostnader men en stor ökning av
volym skulle medföra en betydande ökning av rörliga personalkostnader. Just nu lämnas en
nollprognos.
Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 5,3 mkr, en förbättring med 0,7
mkr sedan prognosen i maj.
Bergska gymnasiet bildningen, med nationella program visar en prognos på – 4,5 mkr, majprognosen
visade -4,0 mkr. Verksamheten erhåller en intern elevpeng per elev på respektive program.
Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara
ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan har.
Antalet elever förväntades öka till hösttermin, så blev det men ökningen blev inte så stor. Just nu går
260 elever på skolan. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev,
detta gäller även för övriga fasta omkostnader som verksamheten har. Nu konstaterades dessutom att
kostnaden för skolmåltider från den externa leverantören blivit oväntat hög, den överstiger budget
med 0,5 mkr, Enheten har fått i uppdrag att utreda detta.
Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola
prognostiserar ett underskott med 3,5 mkr, i förra prognosen var underskottet 3,8 mkr. Verksamheten
erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM och en beräknad ram för gymnasiesärskolan.
Antalet elever på IM minskade under 2018 och prognosen är fortsatt minskning under 2019, detta i sig
är positivt. När det gäller gymnasiesärskolan så har antalet elever ökat mer än förväntat mellan våroch hösttermin, just nu är 16 elever inskrivna och ytterligare två elever kan tillkomma. Några utav
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dessa elever behöver extra mycket stöd i form av personalresurser. En förstärkning av budgeten förs
över från extern gymnasiebudget eftersom elever tidigare gått hos externa anordnare. Båda
verksamhetsdelarna är mycket personalintensiva. Under 2018 genomfördes en betydande anpassning
av bemanningen och denna fortsätter under 2019. Trots detta finns problem att klara budgeten utifrån
given finansiering. En förklaring till problemen är de förhållandevis höga kostnaderna för lokaler, de
är nyrenoverade med högt kvadratmeterpris. Lokalkostnaden per elev blir hög, ungefär 30 tkr per år.
Det utgör drygt 17 procent av budgeterad kostnad för hela verksamheten.
Gymnasiet externt visade under 2018 en ökning med 32 elever från vårterminen till höstterminen,
inklusive en ökning av elever på specialskolor med tre elever. Elevantalet ökar med ytterligare 16
elever inför denna höst, just nu går 464 elever hos externa anordnare. En väsentlig ökning av
budgeten gjordes inför verksamhetsåret för att ta höjd för detta, den omfattar nu cirka 58 mkr för
elevavgifter till andra kommuner och friskolor. Kommunen har fattat beslut om ökat
ersättningsbelopp för Industriprogrammet, detta var inte känt i budgetprocessen. Den totala
kostnadsökningen för detta blev 1,1 mkr för 2019. Sektorn prognostiserade i maj ett underskott på 1,4
mkr. Nu är intagningen för höstterminen relativt säker och prognosen visar att kostnaderna ryms
inom budgetramen trots prishöjningen för industriprogrammet. En bidragande orsak är att kostnaden
för elever i specialskolor blir 1,0 mkr lägre under höstterminen. En betydande förklaring är att elever
nu flyttat över till gymnasiesärskola i vår egen verksamhet.
I den interna potten för elevpeng för gymnasieverksamheten lades en reserv på 3,2 mkr. Denna
kommer från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan som enligt sektorns bedömning var för stor i
förhållande till antalet elever. Det fanns osäkerheter när det gäller antalet elever på gymnasiesärskolan
till höstterminen och om resurser för någon/några av dessa elever kunde hämtas hem via minskade
kostnader i den externa gymnasiebudgeten. Just nu ligger reserven dock kvar och prognosen visar
överskott med 3,2 mkr som får balansera delar av underskott i den övriga gymnasieverksamheten.
Överskottet reduceras med 0,5 mkr till följd av lägre utfall än förväntat för bidrag från
Migrationsverket.
Vuxenutbildningens prognos är ett underskott på 0,5 mkr. Personalkostnaderna förväntas överstiga
budget med 0,6 mkr. Kostnader för läromedel visar underskott med 0,1 mkr. För försäljning av
utbildning till andra kommuner är prognosen ett överskott med 0,1 mkr. Återbetalning av ett
statsbidrag för undersköterskeutbildning 2018 medför ett underskott på 0,2 mkr. Antalet beviljade
platser hade inte utnyttjats fullt ut på grund av avhopp under utbildningstiden. Pengar för denna
återbetalning hade inte reserverats i bokslutet 2018. Statsbidragen för yrkesutbildningar innevarande
år förväntas överstiga budget med 0,3 mkr.
Prognosantaganden
I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller
upplösas för att förbättra resultatet. Undantaget är den del av ramtilldelningen av gymnasiesärskolan
som lagts i elevpengspotten för gymnasiet, se resonemang ovan.
Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av
genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Under pågående verksamhetsår kan, med kort varsel,
nya bidragsmöjligheter dyka upp. Ett specifikt problem är att redovisningen till skolverket, nära nog
alltid, ligger året efter genomförandet. Först då ges besked om godkännande eller inte, detta ställer till
problem i prognoser och bokslutsarbete.
Ett antal chefsområden inom grundskolan och gymnasiet gick in i verksamhetsåret med underbalans i
budget. Dessa underbalanser har redovisats som underskott i tidigare prognoser. Beträffande omsorg
på obekväma tider, se resonemang ovan.
Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för elever
på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på ålder,
om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen.
Ersättningarna utgör en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom
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Introduktionsprogram (IM). Budgeten för 2019 är intäkter på 6,1 mkr. En viss reservation angående
prognoserna för detta måste lämnas. Problemet finns också delvis beträffande grundskolans elever
och möjligheten att få bidrag från Migrationsverket. Det är svårt att beräkna inflödet av elever, deras
status samt hur stor del av året de finns i vår verksamhet. Kommunen har också fått avslag på
ansökningar om extra resurser för elever med stora behov, liknande ansökningar har tidigare beviljats.
Åtgärder för budget i balans
I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med
uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och
förväntade intäkter. Med anledning av detta så lades ett generellt sparbeting på alla verksamhetsdelar
på 1,8 procent för att komma närmare en budget i balans. Bedömningen som därefter gjordes var att
verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. Resultatet blev i ett
antal fall underbalanserade budgetar vid årets början.
Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av
organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att,
om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn
inte fattas några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av
verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. Sektorledningen har på uppdrag av den politiska
ledningen startat ett arbete med att ta fram förslag till åtgärder för budget i balans på tre års sikt.
Arbetet ska vara klart under denna höst.
Grundskolans rektorsområden områden visar nu prognoser som är bättre än de underbalanser de
hade i början av året, det tyder på att de gjort åtgärder för att komma i bättre ekonomisk balans.
Förskolans chefsområden har haft framgång i sitt vikarieupplägg. Se resonemang ovan.
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Sektor vård och omsorg
Avdelning/enhet

Årsbudget

Ack

Ack

Ack Bokslut fg

Utfall Utfall i %

Utfall fg

av Budget

år

Prognos Avvikelse

år

Kostnader

0

25

0%

0

0

0

0

Social omsorg

0

25

0%

0

0

0

0

Intäkter

0

-5

0%

0

0

0

0

Kostnader

17 892

9 910

55 %

8 821

17 536

15 341

2 551

Myndighetskontoret

17 892

9 905

55 %

8 821

17 536

15 341

2 551

-93

-123

132 %

-1 395

-2 102

-1 442

1 349

31 897

23 966

75 %

22 731

34 554

35 621

-3 724

Intäkter
Kostnader
Hälso- och sjukvårdsorg

31 804

23 843

75 %

21 337

32 452

34 180

-2 376

Intäkter

-63 851

-49 573

78 %

-43 079

-64 886

-73 721

9 870

Kostnader

145 642

110 958

76 %

97 128

147 391

167 560

-21 918

81 791

61 385

75 %

54 049

82 505

93 839

-12 048

Hemtjänst
Intäkter

-2 586

-1 695

66 %

-3 334

-5 253

-2 560

-26

Kostnader

177 841

124 984

70 %

120 406

181 187

186 151

-8 310

Särskilt boende

175 255

123 289

70 %

117 072

175 934

183 591

-8 336

Intäkter

-38 328

-27 178

71 %

-27 918

-40 162

-40 222

1 894

23 282

15 018

65 %

17 461

24 073

22 508

774

Kostnader
Vård och omsorg centralt

-15 046

-12 160

81 %

-10 457

-16 089

-17 714

2 668

Total

291 696

206 286

71 %

190 821

292 339

309 236

-17 540

Vård och omsorg visar ett underskott på 17,5 mkr.
Prognosförändring
Sektorn visar ett ökat underskott jämfört med föregående prognos med 12,9 Mkr. Under 2019
beräknas hemtjänsten öka med cirka 17 000 timmar jämfört med 2018. Detta beror på ökad volym av
biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för att hantera
matdistributionen. I tidigare prognoser har sektorn tagit hänsyn till en viss ökad volym avseende
intäkter hos hemtjänstenheterna men inte till den ökade kostnaden som belastar hemtjänst centralt.
Inför 2019 minskade det riktade statsbidraget på 5 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen och
därutöver fanns ett besparingskrav. Enheterna har inte lyckats anpassa sina organisationer utifrån
minskad budget 2019.
Under sommaren beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag till bemanning denna gång på 1,3 mkr
dessa medel har rekvirerats under augusti månad 2019 och tillförts Hälso- och
sjukvårdsorganisationen.
Vård och omsorg centralt
För att öka möjligheten till ett nära ledarskap och skapa hanterbara chefsområden valde att skapa
ytterligare ett chefsled. Två strategtjänster har omvandlats till verksamhetschefstjänster och en
verksamhetschef har nyrekryterats. På enhetschefsnivå har gruppen utökats med två enhetschefer.
Utökningen ansågs nödvändig för att möta det ökade behovet av omsorgsinsatser men innebär en
ökad kostnad för sektorn.
Vård och omsorg centralt visar ett överskott på 2,7 mkr. Överskottet beror främst på en positiv
avvikelse gällande äldreomsorgsavgifter som beror på den ökade brukarvolymen samt en positiv
avvikelse gällande lägre personalkostnader än beräknat.
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Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Hälso- och sjukvård centralt visar ett överskott på 0,7 mkr. Förändringen gentemot vårens prognoser
beror på det nya statsbidraget.
HS-organisationen visar ett underskott på 3,1 mkr. Underskottet beror på ökade lönekostnader.
Hemtjänst
Hemtjänsttimmarna ökar med cirka 17 000 timmar vilket leder till dyrare verksamhet. Hemtjänst
centralt beräknas få en ökad kostnad till följd av de ökade volymerna som motsvarar 9 mkr.
Volymökningen innebär en ökad personalkostnad och högre vikarieomfattning. De ersättningsnivåer
som hemtjänsten får motsvarar inte de kostnader som enheterna har varför merparten av enheterna
generar underskott. Hemtjänstenheterna upplever att det är svårt att anpassa personalschemat till de
snabba volymförändringarna som sker. Ökade kostnader på grund av hög sjukfrånvaro är ytterligare
en orsak till ökade kostnader.
Särskilt boende
Ett ökat antal äldre med stora omsorgsbehov har inneburit fullbelagda boenden och beslut om särskilt
boende har inte kunnat verkställas inom lagstadgade tre månader. För att minska den akuta
platsbristen som råder inom kommunens särskilda boenden har Betarens vårdboende och
Storängsgården ändrat användningsområde för några rum till tillfälliga lägenheter. De utökade
platserna beräknas kosta 0,4 mkr i personal- och materialkostnader utöver budget.
I syfte att korta tiden för slutenvård skrivs äldre såväl som unga multisjuka med stora
omvårdnadsbehov ut tidigare för omhändertagande inom kommunens äldreomsorg. Sju personer
under 65 år har vårdats på Sergelsgården under kortare och längre tid, i vissa fall över ett år. Ett
specialärende på Sergelsgården har krävt extra bemanning dygnet runt. Individärendet har medfört
en utökad kostnad på cirka 0,6 mkr för omvårdnadspersonal och hälso- och sjukvårdpersonal.
Ovanstående beskrivning av allt fler multisjuka med stora medicinska insatser och stora
omvårdnadsbehov återfinns inom samtliga områden i sektorn.
Storängsgården visar ett underskott 4,6 mkr vilket främst beror på höga personalkostnader. Orsakerna
bakom de höga personalkostnaderna är hög sjukfrånvaro och svårigheter att få logistiken inom
boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser.
Samtliga boendeenheter förutom Berggården har en för hög bemanning utifrån
resursfördelningsmodellen som sektorn tillämpar.
Prognosantaganden
Sektorn har tidigare haft en buffert centralt för att kunna täcka upp oväntade kostnader och ökade
volymer. På grund av besparingskravet på 9 mkr fanns inte utrymme för en sådan buffert.
Sedan 2015 har sektorn mottagit statsbidrag om 5 mkr per år för ökad bemanning. Statsbidragen har
gjort det möjligt för enheterna att öka sin grundbemanning och varit ett välkommet bidrag. När
statsbidraget uteblev inför 2019 behövde enheterna som tidigare kunnat ha en ökad bemanning
anpassa sin bemanning till den budget som tilldelats. Anpassningsbehoven inför budget 2019 har inte
uppfattats på enhetsnivå vilket gjort att enheterna fortsatt haft för hög bemanning gentemot tilldelad
budget. Vilket är en delförklaring till det totala underskottet.
I myndighetskontorets budget finns flera poster som är svåra att prognostisera såsom till exempel
färdtjänst, riksfärdtjänst och bostadsanpassning. I dagsläget ser dessa poster ut att visa ett överskott
på 2,1 mkr. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det främst avseende bostadsanpassning kan
aktualiseras ärenden som innebär mycket stora kostnader. Det prognosticerade överskottet kan då
istället visa ett underskott. I prognosen har sektorn dessutom inte tagit med kostnader för
utskrivningsklara patienter då dialog fortfarande förs med regionen kring dessa kostnader.
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Det har under lång tid varit svårt att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal och arbetsgrupperna har
under senaste åren tidvis gått underbemannade. Detta har medfört hård belastning på de som varit i
tjänst, vilket bidragit till långtidssjukskrivningar och bristfällig arbetsmiljö. Då det inte finns vikarier
att tillgå för denna personalkategori behöver all frånvaro täckas upp med tillsvidareanställda
medarbetare. Enheten har därför haft behov av ett visst överskott av personal för att säkerställa
kvalitét och arbetsmiljö.
Förslag till åtgärder vid avvikelse
I sektorns organisationsöversyn lyftes behovet av att skapa hanterbara chefsområden med ett nära
ledarskap med syftet att vara en attraktiv arbetsplats. Förändringen ska bidra till att ge utrymme för
digitaliserings- och effektiviseringsarbete. Satsningarna kan komma att ge effekt på längre sikt och ge
förutsättning för mer kontroll på den egna enhetens ekonomi men vi kan inte räkna med att se effekt
under 2019.
Sektorn har en fortsatt hög vikarieomfattning. En av tre årsarbetare i verksamheterna är en vikarie.
Detta har påverkan på arbetsmiljön, sjukfrånvaron, effektiviteten och kontinuiteten. Utifrån detta och
projektet översyn av processer inom bemanning skapades ett uppdrag med fokus på rätt
grundbemanning som påbörjades under hösten 2018 och kommer att fortsätta under 2019. Uppdraget
innebär att alla enheter ska ha uppdaterade bemanningskrav för att säkra att rätt person med rätt
kompetens är på rätt plats vid rätt tid. Målet med uppdraget är att vara en attraktiv arbetsplats,
minska övertiden, minska sjukfrånvaron samt minska vikarieomfattningen. Vilket bör medföra en
ökad effektivitet med minskade kostnader något som är absolut nödvändigt för att möta framtidens
utmaningar inom äldreomsorgen. Här har sektorn inte lyckats nå målsättningen och arbetet behöver
fortsätta med bättre kontroll och uppföljning utifrån respektive enhets egen ekonomi. Viss del av
ökade kostnader som kan härledas till städkostnader på enheterna kan minskas genom att hantera
städ internt på enheterna med befintlig omvårdnadspersonal.
Hemtjänstenheterna kommer fortsätta arbeta aktivt med effektiv schemaplanering för att minska
spilltid. För att möta volymökningar och -minskningar kommer enheterna att arbeta vidare med
frågan kring samverkan mellan enheterna.
Sektorn kommer också att initiera en diskussion och ett arbete utifrån socialtjänstlagens begrepp
skälig levnadsnivå. Det finns starka skäl att titta på om de förändringar som skett i samhället
avseende bland annat digitaliseringen kan bidra till ett förändrat sätt att säkerställa att våra äldre får
sina behov tillgodosedda. Myndighetskontorets uppdrag att intensifiera uppföljning av biståndsbeslut
kommer att vara ett prioriterat arbete. Vidare förslag på åtgärder för budget i balans, på kort och
längre sikt kommer att presenteras till 30 september.
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Politisk ledning
Enhet

Årsbudget

Ack

Ack Ack Utfall Bokslut fg

Utfall Utfall i %

fg år

år

Prognos Avvikelse

av Budget
Kostnader

3 939

1 945

49 %

1 982

3 267

3 579

360

Kommunfullmäktige

3 939

1 945

49 %

1 982

3 267

3 579

360

Kostnader

1 207

495

41 %

519

769

1 007

200

Revision

1 207

495

41 %

519

769

1 007

200

-1 092

-1 150

105 %

-950

-1 091

-1 318

226

Kostnader

3 523

3 013

86 %

2 821

3 732

3 824

-301

Överförmyndare

2 431

1 864

77 %

1 871

2 641

2 506

-75

Kostnader

128

160

125 %

57

100

228

-100

Bygg- & miljönämnd

128

160

125 %

57

100

228

-100

Intäkter

Intäkter

-513

-516

100 %

-433

-433

-516

3

1 207

1 150

95 %

361

1 332

1 210

-3

694

635

91 %

-72

900

694

0

Kostnader

5 766

3 764

65 %

3 141

6 695

6 066

-300

Kommunstyrelsen inkl KS

5 766

3 764

65 %

3 141

6 695

6 066

-300

14 165

8 861

63%

7 496

14 373

14 080

85

Kostnader
Valnämnd

medel för oförutsedda behov
Total

KS medel för oförutsedda
behov
Budget

700

Beslut:
Täckningskollen - licensavgift

-40

Seniorgalan

-20

Hyreskostnad DHR

-10

Böcker invigning biblioteket

-29

Norrköpings nämndemannaförening

-3

Länsöverskridande linjetrafik

-250

Summa beslut:

-352

Kvar av budget

348

Kommentar till prognosen
Under året utgår ekonomiskt omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser till förtroendevalda
som avslutat sina uppdrag, vilket påverkar Kommunstyrelsens resultat.
Kommunfullmäktige har avsatt medel för investering i nytt högtalar- och röstningssystem.
Förseningar av projektet medför nya drift- och kapitalkostnader först nästa år.
Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmanskapet för ensamkommande barn
och ungdomar. Överförmyndaren har fått sex nya ärenden gällande EKB från augusti vilket medför
kostnadsökningar från och med hösten.
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Kommungemensamma kostnader
Årsbudget

Ack

Ack Ack Utfall Bokslut Prognos Avvikelse

Utfall Utfall i %

fg år

fg år

av
Budget
Lönepott

7 978

0

0%

0

0

4 178

3 800

Lokalpool

1 324 1 367

103 %

1 609

1 959

2 409

-1 085

Centrala medel omplacering o rehab.

369

37

10 %

2

184

369

0

Samordningsförbundet

600

339

56 %

362

542

509

91

Landsbygdsutveckling

317

178

56 %

178

267

267

50

Mellanskillnad CNG

0

0

0%

0

900

0

0

Ledarutvecklingsinsatser

264

137

52 %

234

273

264

0

Partsgemensam kompetensutveckling

175

57

32 %

57

140

175

0

Kompetensutvecklingsmedel

317

145

46 %

198

343

317

0

Utvecklings- och omställningspott

2 770

0

0%

0

0

2 770

0

Projektmiljon gymnasieskolor

1 000

0

0%

0

0

1 000

0

375

0

0%

185

369

375

0

-13 339 -8 893

67 %

-9 333 -14 000

-13 339

0

Medlemskap CKS
Upplösning fonderade flyktingmedel
Personalsociala åtgärder

300

218

73 %

325

325

219

81

Kulturyta Rejmyre

200

133

67 %

133

200

200

0

0

0

0%

340

592

0

0

Sjuk-frisktjänst
Medarbetarenkät, Helix mm

529

100

19 %

185

238

503

26

Internränta nya investeringar

5 298

0

0%

0

0

798

4 500

Avskrivningar nya investeringar

4 208

0

0%

0

0

2 008

2 200

Vägföreningar

500

0

0%

0

0

500

0

E-handel

150

0

0%

0

0

150

0

Lönekartläggning
Digitalisering
Avgiftssänkning Kulturskolan
Öppen förskola
Tjänster plan och bygglov
Total

70

0

0%

0

0

0

70

1 867

0

0%

0

0

0

1 867

70

0

0%

0

0

0

70

1 000

0

0%

0

0

0

1 000

800

0

0%

0

0

800

0

17 141 -6 182

-36%

-5 525

-7 668

4 472

12 670

Kommentar till prognosen
Inom kommungemensamma kostnader och intäkter har kommunen samlat en del av de gemensamma
poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns budget för nya avskrivningar kopplat till
investeringsbudgeten, utvecklingsmedel, och kommunens lokalpool. Även medel till
samordningsförbundet och andra projekt såsom landsbygdsutveckling och ledarskapsutveckling
återfinns här.
Prognosförändring
Prognosen för lokalpoolen inkluderar från och med tertial 2 en kostnad för tomställda lokalytor på
bildningen under juni-december.
En genomgång och uppskattning har gjorts av vilka investeringsprojekt som kommer hinna att
avslutas under året och som kommer att generera nya avskrivningar och internränta. Utgångspunkt
har varit sektorernas rapporteringar av investeringarna till tertial 2. Prognosen innebär en
prognosförbättring med 1,5 mkr jämfört med majuppföljningen. Flera projekt kommer inte att hinna
avslutas och slutredovisas under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.
77

Delårsrapport - tertial 2 2019

2019-10-04
229

Prognosen för kommunens digitaliseringsmedel baseras på hittills fattade beslut.
Nettoeffekten av löneöversyn 2019 visar ett överskott med 3,8 mkr. Prognosen inkluderar även en
uppskattad kostnad för vårdförbundet vars avtal kvarstår att slutföra.
Kommentarer till prognosen i övrigt
Sektor utbildningen fortsätter att utreda uppstart av öppen förskola. Prognosen är att verksamheten
startar först nästa år.

Prognosantaganden
Prognosen för utvecklings-och omställningspotten förutsätter att alla medel förbrukas under året.

Utvecklings- och omställningspott
Budget i tkr

3 950

Ramjusteringar:
Locker Room Talk

-140 till sektor utbildning

Platsutveckling Rejmyre

-300 till ledningsstaben

Marknadsföring O-ringen

-300 till ledningsstaben

Flyttkostnader Finspångs bibliotek

-385 till ledningsstaben

Certifiering Bergska skolan
Summa beslut:
Kvar att förbruka:
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-55 till sektor utbildning
-1 180
2 770
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Finansenheten
Årsbudget

Ack

Ack Ack Utfall Bokslut fg

Utfall Utfall i %

fg år

Prognos Avvikelse

år

av Budget
Intäkter

-1 321 466

-884 639

67 %

0

0

0%

-1 321 466

-884 639

67 %

-23 097

-15 591

68 %

-23 450

-35 014

-21 590

-1 507

3 202

2 139

67 %

1 870

2 987

3 203

-1

-19 895

-13 452

68 %

-21 580

-32 027

-18 387

-1 508

-462

-286

62 %

-5 070

-5 327

-522

60

Kostnader

562

1 432

255 %

973

6 460

2 019

-1 457

Övr kommungemensamma

100

1 145

1145 %

-4 097

1 133

1 497

-1 397

-704

-2 942

464 %

-4 917

-9 235

-848

144

108

201

881 %

60

684

108

0

-596

-2 741

389 %

-4 857

-8 551

-740

144

-21 107

-12 839

61 %

-12 902

-19 319

-19 222

-1 885

26 612

12 580

47 %

13 545

20 023

18 866

7 746

5 505

-258

-5 %

643

704

-356

5 861

-387

-451

116 %

-11 969

-12 435

-451

64

0

64

0%

92

208

64

-64

Kostnader
Skatter o statsbidrag
Intäkter
Kostnader
Finansiella kost o intäkter
Intäkter

Intäkter
Kostnader
Pensionsmedelsportfölj
Intäkter
Kostnader
Internbanken
Intäkter
Kostnader
Stb Migrationsverket

-856 228 -1 283 997 -1 326 097
0

0

4 631

0

-856 228 -1 283 997 -1 326 097

0
4 631

-387

-387

100 %

-11 877

-12 227

-387

0

-274 158

-186 300

68 %

-179 353

-268 391

-278 158

4 000

Kostnader

224 785

152 978

68 %

147 562

220 747

228 685

-3 900

PO o arbgiv avg

-49 373

-33 321

67 %

-31 791

-47 644

-49 473

100

Kostnader

86 172

58 064

67 %

59 370

87 251

86 172

0

Pensioner o löneskatt

86 172

58 064

67 %

59 370

87 251

86 172

0

-1 299 940

-875 589

67%

-870 416 -1 295 358 -1 307 771

7 831

Intäkter

Total

Kommentar till prognosen
Prognosförändring
Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL)s lämnade i augusti visar på ökade
skatteintäkter med 3 mkr jämfört med uppföljningen i maj. De preliminära slutavräkningarna för 2018
och 2019 års skatteintäkter är nu mer positiva som följd av ökat skatteunderlag.
Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte att hinna slutföras under året eller
påverkar endast resultatet under del av året. Tidpunkten för när investeringarna slutredovisas
påverkar de interna ränteintäkterna på finansenheten och är en osäkerhetsfaktor varje år. Prognosen
per tertial 2 visar en prognosförsämring med 1 mkr jämfört med uppföljningen i maj.
Kommentarer till prognosen
Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än budgeterat då flera lån har
omsatts till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken
blir samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.
Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter inkluderar kostnader avseende
förgävesprojekteringar för parkering Lillsjöbäcken och nytt LSS-boende. Här återfinns även
lönekostnader för avgående kommundirektör.
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Prognosantaganden
Från och med 2019 värderas finansiella omsättningstillgångar (kommunens pensionsplaceringar) till
verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Under året ska orealiserade vinster och förluster
redovisas som finansiell intäkt och kostnad och påverka resultatet. Då osäkerheten är stor för hur
marknadsvärdena ser ut på bokslutsdagen är prognosen vid tertial 2 försiktig vad gäller eventuella
orealiserade reavinster eller förluster men kan komma att påverka resultatet för 2019.
Kommunens prognos för årets pensionskostnader är försiktigt prognostiserad då tidigare prognoser
från KPA har varierat under åren och medfört stor variation i prognos kontra slutligt utfall.
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Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling
Varning
Bedömningen är att det finns risk för att kommunen inte når målen för att bedriva en hållbar ekonomisk
utveckling. Orsaken är bristande effektivitet gällande kommunens inköp, utnyttjande av lokaler samt
svårigheter att lägga en bemanning utifrån tilldelade resurser.
I Agenda 2030 där ekonomisk hållbarhet finns med som en av de tre fundamenten, de andra två är
social och miljömässig hållbarhet, definieras ekonomisk hållbarhet något annorlunda än vad vi
tidigare gjort. Ekonomisk hållbarhet har oftast likställts med ekonomisk tillväxt, vilken anses vara
hållbar så länge den totala mängden kapital ökar. I den nya definitionen förstås ekonomisk hållbarhet
som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den miljömässiga eller
sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en
minskning i naturkapital eller socialt kapital.
Allt arbete som utförs i kommunen och som syftar till att skapa en bra verksamhet av god kvalitet
eller att utveckla kommunen som ort bidrar till målet. En god kvalitet innefattar ett effektivt
utnyttjande av resurser utan slöseri.
Den största kostnadsposten för kommunen är personalkostnaden. Att personalen mår bra och är på
arbetet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. Kostnaden för sjukersättningen har
sjunkit med 7,7 procent under årets åtta första månader i jämförelse med samma tid förra året.
Ett problem för kommunen har varit att övertiden ökat. Övertidsuttagen har i förhållande till samma
period föregående år minskat utom för de verksamheter som bemanningscentralen hanterar.
Kostnaderna för övertid inom bemanningscentralens hantering har ökat med 8 procent.
Övertiden beror till stor del på brist på vikarier, sjukfrånvaro och ökade volymer. Arbetet med
bemanningsplanering, schemaläggning och höjd grundbemanning inom vård och omsorg har ännu
inte givit någon effekt. Det är bland annat ett tecken på att det är svårt att rekrytera vikarier till
bemanningscentralen. Det finns en risk att mycket övertid i förlängningen kan påverka sjukfrånvaron.
Rätt bemanning vid rätt tidpunkt är ännu en faktor som har stor påverkan på kommunens ekonomi.
Kunskapen att optimera schemaläggningen kan vara avgörande för om en enhet klarar sitt uppdrag
inom given budget eller inte. Under september månad genomförs utbildningsinsatser kring schema
och bemanning för att öka kompetensen inom området.
Nästa faktor som har stor påverkan på en hållbar ekonomi är kommunens inköp av varor och tjänster.
En ny inköpsorganisation är beslutad och en första utbildning i frågan är genomförd. Syftet med
inköpsorganisationen är att tydliggöra roller och att skapa förutsättningar för bättre samordning och
planering. Tidplanen för den nya inköpsorganisationen är försenad bland annat på grund av att
personalbyte inom inköpsorganisationen.
Det pågår mycket arbete som syftar till effektivare resursutnyttjande. Bland annat översyn av
lokalbehov, samverkan mellan skola och socialtjänst, digitalisering inom äldreomsorgen och införande
av en inköpsorganisation.
På sektornivå pågår översyn av organisation och arbetssätt på flera håll. Detta beskrivs vidare under
respektive mål. Det handlar om att leverera en god kvalitet på verksamheten inom tilldelad
budgetram och tar sig bland annat till uttryck i översyn av lokalbehov, samverkan, nära ledarskap,
digitalisering och bemanning.
Kommunfullmäktige har beslutat om visionen att bli 30 000 invånare år 2035. Detta kräver en
långsiktig planering för boendemöjligheter och utbyggnad av den kommunala servicen. Parallellt med
arbetet med en ny översiktsplan pågår kunskapsinsamling kring hur den ekonomiska planeringen ska
anpassas. Arbetet med att bygga en egen planeringsmodell med inspiration från andra kommuner och
externa aktörer har påbörjats och kommer att fortgå under hösten.
Sektorerna rapporterar på målet först till årsredovisningen.
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Tertialrapport 2 2019-08-31
Ekonomiska mål
Ekonomiska mål för företaget 2019 har fastställts i budget och av styrelsen för bolaget.
Omsättning i budget för 2019 är 192,0 Mkr. Rörelseresultatet är 23,3 Mkr, resultat efter
finansiella poster 15,6 Mkr och årets resultat 12 Mkr i budgeten för hela 2019.

Målbeskrivning
Rörelseresultat
Res e finansiella poster
Avkastning på eget kapital
Soliditet 2020

Uppföljning Mål
Mål Mått Prognos 2019
23,3 Mkr
23,3
15,6 Mkr
15,6
18,8 %
18,8
20,0 %
18,7

Måluppfyllelse
100,0%
100,0%
100,0%
93,5%

Resultat 2019-08-31
Finspångs Tekniska Verk AB har ett rörelseresultat på 15,8 mkr vilket är 2,3 mkr bättre än
ackumulerad budget. Ett resultat efter finansiella poster på 11,3 mkr vilket är 2,9 mkr bättre än
ackumulerad budget.

På intäktssidan ligger vi något lägre än ackumulerad budget, en avvikelse på -3,6 mkr vilket
motsvarar en avvikelse på – 2,9%
På rörelsekostnaderna ligger ack. utfall lägre än ack. budget, en avvikelse på -5,9 mkr vilket
motsvarar en avvikelse på -5,3% Den största anledningen är att avskrivningar på årets
investeringar ännu inte gjorts för året därför är avskrivningar 3 Mkr lägre än ack. budget.
Ett fåtal investeringsprojekt har aktiverats under året men det mesta ligger fortfarande som
pågående projekt.

Prognos 2019
Vi har gjort en ny prognos, det är inga direkt stora förändringar mot budget. Vi räknar med att ha
ett resultat efter finansiella poster på 16,4 mkr, en förbättring med 0,8 mkr jämfört mot budget.
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Balansräkning per 2019-08-31

Likviditeten i företaget är fortsatt god. Vi har under året gjort en amortering på 10 mkr. Per den
2019-08-31 hade vi en kassa på 37,1 mkr.

3 (3)
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Datum
2019-09-10

Tertialrapport 2019-08-31
Kommentar till Resultat 2019-08-31 och Prognos 1 2019
Finet visar ett resultat före skatt på -1 525 tkr.
Anledningen till det negativa resultatet är att vi inte har kunnat fiberansluta så många fastigheter
som vi planerat under perioden januari t o m augusti 2019. Vi har flera stora fiberprojekt som nu i
stort sett är avslutade och vi räknar med att hinna ansluta och fakturera ca 350 fastigheter enligt
budgeterad siffra innan året är slut.
I övrigt följer vi budget på samtliga poster och gör därför inga förändringar i prognos 1.
Vi räknar med vid årets slut att ha ett positivt resultat på 200 tkr som vi (efter beslut av Finets
styrelse) bokar upp som en obeskattad reserv genom en överavskrivning vilket medför ett
nollresultat efter skatt.
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Finet AB Resultatrapport

Bokslut 2018

Utfall 2018-08-31

Budget 2019

Utfall 2019-08-31

Prognos 1 2019

Intäkter
Anslutningsavgifter privat och företag
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev)
Företags abonnemang (Finet)

TV
Datakommavgifter + trådlöst nät (Kommunen)
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster
Hyra datorhall
Övriga intäkter
Summa intäkter

4 802 760
7 630 113
269 229
1 739 191
4 645 092
1 693 088
807 154
691 200

22 277 827

3 124 120
4 929 433
230 813
1 150 336
3 056 649
1 146 361
490 795
148 064
14 548 827

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000

23 995 000

1 643 544
5 727 277
0
1 195 049
2 996 562
1 197 486
634 204
533 674
13 927 797

5 572 000
8 845 000
0
1 750 000
4 588 000
1 660 000
860 000
720 000
23 995 000

-4 077 649
-438 874
-171 644
-4 907 800
-4 892 761
-14 488 728

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

Rörelsens kostnader
Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Marknadsföring
Personalkostnader
Avskrivningar

-5 532 642
-1 217 695
-368 267
-8 321 224
-6 951 405

-3 506 392
-749 307
-235 766
-4 419 903

Summa rörelsekostnader

-22 391 233

-13 470 113

-5 760 000
-1 070 000
-350 000
-7 300 000
-7 590 000
-22 070 000

Rörelseresultat

-113 406

1 078 714

1 925 000

-560 931

1 925 000

Räntekostnader

-1 272 989

-830 443

-1 560 000

-854 537

-1 560 000

Resultat efter finansiella poster

-1 386 395

248 271

365 000

-1 415 468

365 000

0
1 266 042
-120 353

-110 000
0
138 271

-165 000

-165 000

200 000

-110 000
0
-1 525 468

0
0

0
0

0
0

138 271

200 000

-1 525 468

Bokslutsdipositioner
Upplupen/Lämnat koncernbidrag
Överavskrivning
Resultat före skatt
Justerad skatt fg år
skatt
Resultat efter skatt

-4 558 743

200 000
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Tertialrapport
För perioden 1 januari – 31 augusti 2019
ÄGARE
Samtliga aktier ägs av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 556012-6228, vilket i sin tur är helägt av Finspångs
kommun.
VERKSAMHET
Vallonbygden AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som äger och förvaltar fastigheter belägna i
Finspångs kommun. Verksamheten startades redan 1943 då stiftelsen Pensionärshem bildades och 1946 bildade
kommunen även stiftelsen Familjebostäder. Dessa två stiftelser kom sedan att uppgå i Stiftelsen Vallonbygden som
bildades 1948-03-04. Verksamheten drevs i stiftelseform ända fram till 1990 då Vallonbygden ombildades till
aktiebolag vilket registrerades 1990-01-18. Bolagets ägda bestånd omfattar ca 1 942 lägenheter och ca 158 förråd och
lokaler. Bolaget förvaltar även kommunens fastigheter. Förvaltningsuppdraget omfattar ca 156 000 m2 fördelat på
bostäder 7 031m2, verksamhetslokaler 148 969 m2.
MARKNADSLÄGE
Bolaget har under perioden haft en uthyrningsgrad på 99,2% (99,4%). Den fortsatt höga uthyrningsgraden är en av flera
anledningar till det goda resultatet per 19-08-31. Bostadsuthyrningsmarknaden i Finspång ser fortsatt ljus ut och vi tror
att den över tid kommer att fortsätta vara god. Vi har också haft ett marknadsläge under perioden där rörligheten har
varit lägre mot tidigare år.
KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER
Under andra halvåret 2018 förvärvade bolaget fastigheten Lotorp 6:2 innehållande 14 lägenheter. Vallonbygden AB
för även i skrivande stund diskussioner med Finspångs kommun om att sälja Hällestad 1:11 (äldreboende).
AVSLUTADE PROJEKT
Flera ombyggnadsprojekt har blivit framskjutna på grund av längre handläggning hos samhällsbyggnadsnämnden än
planerat. Det har dock färdigställts två stycken lägenheter på Hårstorpsvägen 27 B. Projekten fortsätter under hösten
och ytterligare två stycken lägenheter hinner färdigställas innan årsskiftet på Röda Hårstorp. Fram till årsskiftet är det
planerat att skapa sammanlagt 9 stycken nya lägenheter i det befintliga fastighetsbeståndet.
Bolaget har färdigställt sin första tvättstuga med elektronisk bokning och självdoserande maskiner. Tvättstugan är
belägen på Hårstorpsvägen 15.
NYPRODUKTION
Bolaget har som ambition de närmaste tre åren (2019-2021) att årligen bygga om lokaler & förråd till 8-10
lägenheter/år. För 2019 är det planerat att bygga 9 nya lägenheter där de första är klara för inflyttning till 1 augusti
2019. Bolagets nyproduktion av 18 stycken lägenheter på Östra Hårstorp (Humlevägen) blir klar för inflyttning den 1
oktober 2019.
UTEMILJÖ
På Profilvägen 10 har utemiljön förnyats med stöd från Boverket. Bolaget har framför allt haft tre grundpelare vid
utförandet:
 Skapa fler och tryggare mötesplatser
 Lekutrustning för yngre barn, 0-6 år
 Sänka skötselkostnaden
På Röda Hårstorp har bolaget utfört tillgänglighetsanpassningar vid trapphusentréer. Nu är samtliga entréer
tröskelfria och med automatisk dörröppnare.
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PROJEKTUPPDRAG FÖRVALTADE FASTIGHETER
Under perioden färdigställda, pågående och nytillkommande projekt är












Nytt ytskikt tak Lekeberga förskola
Ny utemiljö Metallens förskola
Renovering omklädningsrum Aluceum
Byte dörrar, renovering hopptorn simhallen Arena Grosvad
Solceller Bildningen
Två stycken nya brandtrappor Metallens förskola
Nytt taggsystem Förvaltningshuset
Ny ventilation Metallen plan 3
Ny ventilation Berggården Rejmyre
Projektering nytt LSS-boende Stora Allén
Projektering ny särskola Nyhem

Utöver ovan redovisade projektuppdrag ska vi genomföra 15-20 st. underhåll/reinvesteringsprojekt samt
verksamhetsanpassningar i det kommunala fastighetsbeståndet för vilket det finns en budget på 13,5 mio.kr.

HYROR
Vid hyresförhandlingen 2019 ingick bolaget en 1-årig överenskommelse innebärande en höjning av hyrorna med 2,0%
från den 1/1 2019.
ENERGI/MILJÖ
Bolaget har under vår/sommaren upphandlat och påbörjat driftsättningen av flera projekt som finns med i
energioptimeringsplanen. På Röda Hårstorp pågår följande projekt:
 Kolfilterfläktar ersätter volymkåpor i samtliga lägenheter
 Temperaturgivare i samtliga lägenheter
 Effektstyrning av värmen
Bolaget har under våren blivit färdiga med tilläggsisoleringen av vindar på följande områden:
 Röda Hårstorp
 Högby
 Tegelbruket
Bolaget har även flera startat upp flera pilotprojekt tillsammans med Finspångs Tekniska Verk.
UNDERHÅLL
Följande åtgärder är en del av det underhåll som utförts under första halvåret.
Portar och tak vid entréer har bytts på resterande del av Röda Hårstorp 7-21. Tillgänglighetsanpassning av entréerna
på Röda Hårstorp har också utförts i form av att marksten lagts. Garageportar har bytts på Kapellvägen 39-41 och 61.
Relining av avloppsstammar på Parkvägen 6 och Erkers väg 1 har utförts. Fönster och balkongdörrar hyr bytts på
Ekkällevägen 1-5. Postboxar har installerats på Profilvägen 10, Ekkällevägen 1-5 och 2-6 och Kapellvägen 44-48. LED
armaturer har installerats på Djurgårdsvägen 4-6. Fiber har dragits in på Pilängsplan 4-6.
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Planerade underhållsåtgärder under hösten är
 Fönster och balkongdörrar skall bytas på Tegvägen 1-3
 Oxhagsvägen 14 skall relinas
 Lägenhetsdörrar på Östermalmsvägen 24-26 skall bytas till säkerhetsdörrar
 Portar skall bytas på Oxhagsvägen 6-10
 Postboxar skall installeras på Pilängsplan 4-6 och Djurgårdsvägen 4-6
FINANSIERING
Bolaget är sedan 2011-04-01 finansierat via internbanken för Finspång kommun. Bolaget betalar utöver den faktiska
låneräntan som internbanken har för sin portfölj ett räntepåslag på 0,35%. Internräntan per 31 augusti uppgick inklusive
påslag till 2,36% (2,58%), dvs 0,22% lägre än föregående år. Bolagets andel av internbankens gemensamma kreditstock
på 1051,1 mio.kr (1042,1 mio.kr) är 500 mio.kr d v s 48% (41,8%).
Med anledning av nyproduktion och investeringar i våra fastigheter de kommande åren har vi ansökt om en utökad
låneram i internbanken till 600 mio.kr.
EKONOMI
Resultatet efter finansnetto för perioden är ett överskott på 9,6 mio.kr (10,2 mio.kr) vilket är ungefär i nivå med
budget. Intäkterna för den egna verksamheten har ökat med 2,6 mio.kr vilket huvudsakligen utgörs av ökade
hyresintäkter. Driftkostnaderna för bolagets fastigheter har ökat med 4,6 mio.kr.
De största förändringarna i driftskostnader är ökade kostnader för reparationer och löpande underhåll 3,6 mio.kr,
samt för VA (0,5 mio.kr), värme 0,5 mio.kr och el 0,3 mio.kr Underhållet för egna fastigheter ligger ca 2,7 mio.kr lägre
än för samma period föregående år. En förklaring till lägre underhållskostnader är att vi bokar mer som löpande
underhåll, då enligt K-3 reglerna i stort allt planerat underhåll ska aktiveras.
I det förvaltade kommunala fastighetsbeståndet är driftskostnaderna 1,1 mio.kr högre jämfört med samma period
föregående år. De största förändringarna är att kostnaderna för reparationer och löpande underhåll har ökat med 0,9
mio.kr samt för VA (0,2 mio.kr), värme 0,7 mio.kr och el 0,2 mio.kr.
Underhållet ligger på en låg nivå och under budget och kommer på helårsbasis att hamna något under budgeterade
nivåer.
Prognosen på helårsbasis är, i relation till det preliminära förvaltningsanslag som utbetalas, ett underskott på ca 3,03,5 mio.kr.
I tertialbokslutet har underskott om 0,3 mio.kr för perioden för förvaltade fastigheter bokats som en fordran på
Finspångs kommun, då överskott/underskott för dessa ska avräknas mot kommunen vid årets slut.
De finansiella kostnaderna för Vallonbygden AB ligger i nivå med budget. Vår prognos är att räntekostnaderna på
helårsbasis kommer bli i linje med budget. Prognosen görs mot att vi räknar med stabila räntor under resterande del av
året.
Vår prognos på helåret för bolaget är ett resultat på ca: 9-10 miljoner kronor.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Företaget redovisar därför intäkterna till nominellt värde. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Låneutgifter
De ränteutgifter som uppkommer på lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
Leasingavtal
Bolaget redovisar samtliga leasingavtal såväl finansiella som operationella som leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing perioden.
Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktioner redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteffekt redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
Inkomstskatt som ännu inte redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas
I eget kapital.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och
Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
Skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

REVISION/GRANSKNING
Tertialrapporten har inte varit föremål för revision eller granskning av bolagets revisorer
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Resultaträkning
Samtliga belopp i tkr.

Not

2019

2018

90 690
34 778
125 469

88 148
34 010
122 159

-76 596
-7 461
-1 585
-12 117
-97 758

-71 942
-10 130
-1 215
-11 093
-94 380

27 711

27 779

-415
-10 709
0
16 587

-343
-10 555
-14
16 867

8
-7 039
-7 031

11
-6 694
-6 683

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

9 556

10 184

RESULTAT FÖRE SKATT

9 556

10 184

Skatt på årets resultat

-710

0

ÅRETS RESULTAT

8 846

10 184

NETTOOMSÄTTNING
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa nettoomsättning

1
2

RÖRELSEKOSTNADER
Driftkostnader
Underhållskostnader
Fastighetsavgift
Avskrivningar
Summa rörelsekostnader

3
4
5
6

Bruttoresultat

7

CENTRAL ADMINISTRATION OCH
FÖRSÄLJNING
Avskrivningar
Övriga kostnader
Realisationsresultat försäljning fastigheter
Rörelseresultat

8
16

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter
Räntekostnader
Finansnetto
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not

2019

2018

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark
10
Inventarier och verktyg
9
Pågående nyanläggningar

578 206
1 917
47 387

544 306
2 318
14 916

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfr. värdepappersinnehav
14
Uppskjuten skattefordran
17
Summa anläggningstillgångar

52
223
627 785

3 961
2 295
567 796

11

631

778

12

51
276
40 323
4 647
122
1 441
5
47 496

394
273
27 014
3 724
100
1 106
4
33 393

675 281

601 189

TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager
Förråd
Kortfristiga fordringar
Hyresfordringar
Kundfordringar
Fordringar hos kommun
Skattefordan
Övriga fordringar
Förutbet.kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar

13

15
18

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not

2019

2018

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 400 st á 10.000 kr)
Reservfond
Uppskrivningsfond
Summa bundet eget kapital

14 000
16 000
24 819
54 819

14 000
16 000
25 599
55 599

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

73 924
8 846
82 770

63 914
10 184
74 098

137 589

129 697

500 0000
500 000

435 0000
435 000

13 745
8 6860
2 866
12 395
37 692

9 834
6 7260
5 172
14 760
36 492

675 281

601 189

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Summa eget kapital

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skuld
till Finspångs kommuns
internbank
Checkräkningskredit
(Limit 20.000
tkr)
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

19

20
21

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
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Kassaflödesanalys
Samtliga belopp i tkr.

Not

2019

2018

16 587

16 867

12 532
8
-7 039
710

11 436
11
-6 694
0

22 797

21 620

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

38
-8 569
-13 449
817

-113
8 716
-14 167
16 056

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-45 816
0
-45 816

-36 187
131
-36 056

45 000
45 000

20 000
20 000

1
4
5

0
4
4

30 818
7 500
38 323

19 282
7 500
26 786

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

FINANSERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder
Kassaflöde från finanseringsverksamheten
Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

18

Likvida medel på Kommunens koncernkonto
Outnyttjad checkkredit
Disponibla medel
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Not 1

Hyror

Not 4

Underhållskostnader

2019

2018

Lägenhetsunderhåll

5 267

6 104

656

1 566

2019

2018

Bostäder

81 429

79 208

Lokaler

7 948

7 457

Lokalunderhåll

Garage

1 285

1 228

Fastighetsunderhåll

1 538

2 461

P-platser

1 096

986

Summa

7 461

10 130

Summa

91 757

88 880

Hyresbortfall

Not 5

Bostäder

-578

-272

Fastighetsavgift

Lokaler

-173

-152

Beräknad skatt

1 585

1 215

Summa

1 585

1 215

11 356

10 794

Bredband

243

243

Årets avskrivning uppskrivning

666

666

Årets avskrivning nedskrivning

-148

-610

12 117

11 093

Nettoomsättning

91 348

88 613

Rörelsekostnader

-66 815

-63 992

Brutto affärsområde 1

24 533

24 621

Garage
P-platser
Rabatter bostäder

Summa

-48

-35

-107

-106

-161

-166

Not 6

-1 067

-731

Avskrivningar
Fastigheter

Nettohyra

90 690

88 148

Summa

Not 2

Övriga intäkter
Koncernuppdrag
Övriga intäkter

Summa

33 830

33 358

948

652

34 778

34 010

Not 7

Bruttoresultat affärsområde

Not 3

Driftkostnader

Nettoomsättning

34 121

33 870

Fastighetsskötsel

13 638

13 826

Rörelsekostnader

-30 943

-30 712

Reparationer

16 142

12 537

Brutto affärsområde 2

3 178

3 158

Renhållning

2 531

2 566

Vatten

7 947

7 445

El

12 359

12 095

27 711

27 779

Uppvärmning

19 622

19 089

Markkostnader

575

470

Affärsområde 1

Egna bostäder & lokaler

Försäkringar

410

407

Affärsområde 2

Förvaltade fastigheter, kommun

3 371

3 508

76 596

71 942

Övriga driftkostnader

Summa
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Not 8

Not 10

Löner och soc. avgifter

2019

2018

Byggnadsvärde

2019

2018

Anställda (varav kvinnor)
Löner styrelse och VD
Löner övriga
Soc. avg. Styrelse o VD

27(9)
786
6 958
229

27(9)
750
7 013
217

Ing. ack anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangering
Utg.ack. anskaffningsvärden

741 167
50 930
-1 171
790 926

702 946
39 197
-976
741 167

Soc avgifter övriga
Pensionskostn. VD
Pensionskostn. övriga
Styrelse (varav kvinnor)

2 186
231
731
5(3)

2 204
183
690
5(3)

Ing. ack. avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets avskrivningar
Utg. ack. värdeminskning

-232 436
469
-17 178
-249 145

-216 369
333
-16 400
-232 436

5(0)
207

5(0)
56

Ingående ack.avskrivningar uppskrivningar
Årets avskrivningar uppskrivning
Utg. ack.uppskrivningar

42 334
-1 000
41 334

43 334
-1 000
42 334

Ingående ack.nedskrivningar
Årets avskrivning nedskrivning

-40 697
916
-39 781

Ledningsgrupp (varav kvinnor)
Revisionsuppdrag

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter
som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av
sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Utgående ack. nedskrivningar

-39 781
454
-39 327

VD:s uppsägningstid är ett år.

Utgående balans

543 788

511 284

377 431

371 862

91 980

90 856

33 022
1 396
0
34 418

30 082
2 954
-14
33 022

578 206

544 306

Taxeringsvärde byggnader
Taxeringsvärde mark

Not 9

Invent. och verktyg

Ing. ansk.värde
Årets anskaffning
Utg. ansk.värde

2019

2018

18 915
214
19 129

18 412
503
18 915

Mark
Ing anskaffningsvärde
Investering
Försäljning

Summa
Ing. ack. avskr.
Årets avskr.

-16 597
-615

-16 067
-530

Summa byggnader och mark

Utg. ack. värdem.
Summa

-17 212
1 917

-16 597
2 318

Markvärdet är upptaget till anskaffningskostnaden. I de fall
anskaffningskostnaden är okänd har värdet bestämts genom uppdelning
av produktionskostnaden i samma relation som taxeringsvärdet fördelats
mellan mark och byggnader.
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Not 11

Förråd
Reparationslager
Inkuransavdrag 3%

Summa

Not 17
2019

2018

652
-21
631

802
-24
778

Uppskjuten skattefordran
Ingående saldo
Tillkommande/avg. skattefordringar

2019

2018

2 295
-2 072
223

4 570
-2 275
2 295

Lagret har värderats till anskaffningsvärdet.

Not 18

Likvida medel

Not 12

Hyresfordringar

Kassabehållning

5

1

Rubriken avser vid bokslutstillfället utestående hyresfordringar.

Banktillgodohavande

0
5

3
4

500 000
500 000

435 000
435 000

Personalen källskatt

277

290

Sociala avgifter

310

317

2 279
2 866

4 565
5 172

Summa

Bolaget tillämpar principen att avskrivning av hyresfordringar sker
först när anlitat inkassoföretag meddelar att medel saknas. Vid bokslutstillfället görs en värdereglering utifrån pågående inkassoärenden.

Bolagets tillgångar till likvida medel finns på ett underkonto till kommunens
koncernkonto i Swedbank och ingår i vår balansräkning under posten

Not 13

"Fordringar hos kommunen". Likvida medel tillhörande Vallonbygden och

Kundfordringar

ingående i internbanken var vid halvårsskiftet 34.092 tkr (11.305 tkr).

Kundfordringar som lämnats vidare till inkasso bokförs som osäkra.
En värdering av utestående fordringar har gjorts vid bokslutet och de
som inte beräknas inflyta har bokförts som befarande kundförluster.

Not 19

Not 14

Finspångs kommuns internbank

Fastighetslån

Andra långfr. värdepapper

Summa

Andel i HSB
Andel i HBV

1
40

1
40

Bostadsrättslägenhet
Innehav KB Tvålkoppen

11
0
52

11
3 909
3 961

Summa

Bolaget samtliga lån via kommunens internbank

Not 20

Övriga korfristiga skulder

Not 15

Övriga div. skulder

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Summa

Övriga förutbetalda kostnader

Summa

1 441
1 441

1 106
1 106

Not 21

Not 16

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Realisationsresultat

Uppl. räntekostnader

1 843

1 753

Förskottsbetalda hyror
Övr.upplupna kostnader

9 553
999

9 207
3 800

12 395

14 760

Försäljning fastigheter
Realisationsresultat

0
0

-14
-14

Summa

Finspång 2019-09-12

Hans-Erik Olofsson
Verkställande direktör

TERTIALRAPPORT 2019-08-31

ORG NR 556381-0588
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Finspångs
Förvaltningsoch
Industrihus AB

Delårsrapport
2019
ÅRSREDOVISNING 2016

ORG NR 556012-6228
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FFIA
Resultaträkning

3186

2019-01-01

Utfall
Utfall
2018-08-31 2018-12-31

Budget
Utfall
2019 2019-08-31

Prognos
2019

Diff mot
Budget

141%

3 240
210
0
-75

-82
-1
0
-37

Intäkter
Hyra
Övriga intäkter
Rabatter
Hyresbortfall

2 168
144
0
-24

3 273
211
0
-54

3 322
211
0
-38

2 156
211
0
-54

2 288

3 429

3 495

2 314

66%

3 375

-120

-201
-175
-172
-453
-58
-16
0
-21
-281
-138

-282
-306
-262
-591
-103
-26
0
-25
-255
-167

-243
-400
-262
-616
-80
-2
-18
-47
0
-103

-263
-212
-165
-187
-54
-23
0
0
0
-137

108%

133%

-350
-320
-262
-616
-110
-30
0
-45
0
-170

-107
80
0
0
-30
-28
18
2
0
-67

-1 514

-2 017

-1 771

-1 039

59%

-1 903

-132

Lokalunderhåll
Fastighetsunderhåll
Övrigt underhåll
Summa underhållskostnad
Fastighetsskatt
Avskrivning byggnader

0
0
0
0
-73
-502

0
0
0
0
-109
-754

-100
-100
0
-200
-110
-759

0
0
0
0
-73
-502

0%

66%

-100
-100
0
-200
-110
-774

0
0
0
0
0
-15

BRUTTORESULTAT

199

549

655

700

107%

388

-267

Administration
Administration, avskrivningar
Marknadsföring
Summa administration

-311
-35
-7
-352

-665
-53
-7
-725

-644
-53
0
-697

-315
-41
-7
-363

49%

52%

-1 000
-53
0
-1 053

0
-356
0
0
-356

RÖRELSERESULTAT

-153

-176

-42

336

-801%

-665

-623

Koncernbidrag
Finansiella intäkter
Räntebidrag
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

0
0
0
-496
0
-496

1 209
0
0
-746
0
463

552
0
0
-772
0
-220

0
1
0
-482
0
-481

0%

219%

552
0
0
-772
0
-220

0
0
0
0
0
0
0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

-650

287

-262

-144

55%

-885

-623

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0%

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

-273
4

0
-185

0
0

0%

0
-185

0
0

RESULTAT

-650

19

-447

-144

-1 070

-623

ÅRSREDOVISNING 2016

ORG NR 556012-6228

Intäkter totalt

65%
100%
0%

Driftkostnader
Fastighetsskötsel

Reparationer o löpande underhåll
Fastighetsel
Uppvärmning
V/A
Renhållning
Markavgifter
Försäkringar
Avskrivna fordringar
Övriga driftkostnader

Summa driftskostnader

53%
63%
30%
67%
1147%
0%
0%
0%

Underhållskostnad
0%
0%
0%
66%

Administration och marknadsföring
77%
0%

Finansiella kostnader netto
0%
0%
62%
0%

Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst
Realisationsförlust
Kostnader av engångskaraktär
Restituerad skatt
Summa jämförelsestörande poster

0%
0%
0%

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering
Latent skatt

0%

252

Kommentarer delårsbokslut
Årets intäkter förväntas vara något lägre än föregående års, detta beror till största del
på vakanser vid Gästgiveriet.
Driftkostnaderna förväntas vara något högre, detta beror att ingen avskriven fordran
förväntas under året till skillnad mot år 2018. Övriga driftkostnader förväntas bli högre
i och med att obligatoriska ventilations kontroller utförts på samtliga fastigheter, vilket
inte är en årlig återkommande kostnad. Mediekostnader och övriga driftkostnader är
också något högre.
Gällande utfall av kostnader för underhåll, har ingenting använts av årets budget till
den 31/8. Prognosen är dock att detta kommer att gå åt.
Avskrivningar ökar något i och med införskaffande av köksutrustning på Gästgiveriet.
Skillnaden är dock marginell eftersom det endast avser halvårseffekt under 2019.
Administrationskostnader ökar i och med att VD kommer att arbeta 50 % av tjänst för
bolaget. Kostnaden för administration totalt förväntas öka med 335 000 kronor jämfört
med 2018.
Koncernbidrag är i dagsläget obestämda, prognosen utgår från bidrag om totalt sett
552 000 kr. Dessa kommer ses över och beslutas om under slutet av året, föregående
års bidrag uppgick till 1 209 000 kr.
Det totala resultatet förväntas visa underskott om -1 070 000 kr.

ÅRSREDOVISNING 2016

ORG NR 556012-6228
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Linda Johansson

2019-05-14
Dnr KS.2019.0532

1 (1)

Kommunstyrelsen

Rapportering investeringar tertial 2 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla
budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat
slutdatum.
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över Pågående
investeringar vid tertial 2 samt en statusrapportering med kommentarer från
sektorerna.
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 175 mkr
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2019 års investeringsanslag till 65
mkr; totalt sett 240 mkr. Fram till tertial 2 har flera projekt avslutats, däribland
Lillängens förskola där kostnaden slutade på 38 mkr. Projektet återstår att
slutredovisa till kommunstyrelsen under hösten. Sektorerna har liksom tidigare
år erhållit investeringsmedel för verksamhetsinvesteringar. Bland annat har
sektor vård och omsorg avslutat sin investering i nyckelfri hemtjänst, där syftet
är att förbättra säkerheten och minska riskerna med nyckelhantering för brukare
och personal. Kostnaden slutade på 1,7 mkr.
I samband med delårsbokslutet uppgår pågående investeringar som ännu inte har
färdigställts till 181 mkr. Prognosen visar på en kostnadsavvikelse med 1,3 mkr
där bland annat projekt ”Skateboardpark” och projekt ”Anpassning busshållplats
Bävervägen och pendlarparkering” förväntas bli dyrare än beräknat. Flera projekt
löper under flera år, inom sektor samhällsbyggnad finns investeringsmedel
avsatta för exploatering och infrastrukturprojekt som ännu inte är påbörjade eller
delvis påbörjade.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2, 2019

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
Tfn 0122-850 00 Fax 0122-850 33 E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se
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PÅGÅENDE INVESTERINGAR TERTIAL 2 2019
Projekt (tkr)

Ombudget Invbudget
från 2018
2019

Total IB utfall Utfall Totalt
budget
190831 utfall

Kvar av
budget

Invproj
prognos

Avv

Omklädningsrum Grosvad

5 000

0

5 000

290

824

1 114

3 886

4 886

114

Fastighetsinvesteringar

5 000

0

5 000

290

824

1 114

3 886

4 886

114

Ledlampor i eljusspåret 2019

0

700

700

0

0

0

700

700

0

Klimat och miljöanpassning

0

700

700

0

0

0

700

700

0

Ny vattenledning konstsnö

0

250

250

0

0

0

250

250

0

Servicehus Grosvad camping 2019

0

3 000

3 000

0

0

0

3 000

3 000

0

Offentliga miljöer

0

3 250

3 250

0

0

0

3 250

3 250

0

Införande kundreskontraportal

300

0

300

335

-115

220

80

300

0

Sektorsgem invest.medel

213

899

1 112

0

0

0

1 112

1 112

0

Dränering A-plan Grosvad

182

0

182

0

0

0

182

182

0

E-handelsprojekt

265

0

265

0

0

0

265

265

0

250
110
2 500
104

0
0
0
0

250
110
2 500
104

0
0
437
0

0
0
375
0

0
0
812
0

250
110
1 688
104

250
110
2 500
104

0
0
0
0

Digitalisering av föreningsbidrag
Ny version av Public 360
Ny webbplats
Nya stratsyslicenser
Sektorsgem IT-investeringar

0

781

781

0

0

0

781

781

0

Asfaltering Arena Grosvad

0

100

100

0

0

0

100

100

0

Ny belysning parkering Arena Grosvad
Inv bibliotek 2019
Högtalarsystem sessionssalen

0
0
0

300
100
700

300
100
700

0
0
0

0
0
0

0
0
0

300
100
700

300
100
700

0
0
0

Verksamhetens investeringar

3 924

2 880

6 804

771

260

1 032

5 772

6 804

0

Ledningsstaben

8 924

6 830

15 754

1 061

1 085

2 146

13 608

15 640

114

Industriområde Hå 1:1 Rv 51
Lärkvägen

1 900
4 000

-3 000
0

-1 100
4 000

-2 325
2 035

-541
0

-2 866
2 035

1 766
1 965

-1 100
4 000

0
0

Exploatering boende o näringsliv
Korsning Gronvägen/Norralundsv

20 000
0

10 000
3 000

30 000
3 000

0
0

0
133

0
133

30 000
2 867

30 000
3 000

0
0

Exploat. boende och näringsliv

25 900

10 000

35 900

-289

-408

-697

36 597

35 900

0

Utredningsuppdrag Vallonbygden
VB -17,-18 Reinvest ospec.
VB -17, -18 UH ospec.
Ekedal 2:1
Fastighetsinvesteringar
Miljöåtgärder kommunhusets reception
Ingelsta 2:1 fsg
Fastighetr. del Hårstorp 1:1
Viggestorp renovering Kungsörnen
Uppdatering trådlösa nät

0

0

0

401

456

858

-858

0

0

50
0
250

400
1 540
0

450
1 540
250

0
0
297

0
0
0

0
0
297

450
1 540
-47

450
1 540
297

0
0
-47

21 650
1 000
0

3 430
0
0

25 080
1 000
0

0
32
-80

0
0
64

0
32
-16

25 080
968
16

25 080
1 000
0

0
0
0

0

0

0

-1 512

0

-1 512

1 512

0

0

3 500

0

3 500

0

4

4

3 496

3 500

0

450

0

450

0

18

18

432

450

0

Berggården Ventilation

0

2 800

2 800

0

1 285

1 285

1 515

2 800

0

Metallen ventilation plan 3

0

2 000

2 000

0

1 013

1 013

987

2 000

0

Ljusfalls skola ventilationsbyte

0

1 800

1 800

0

40

40

1 760

1 800

0

Lekeberga fsk, ytskikt tak

0

350

350

0

300

300

50

335

15

Finbo fsk, målning

0

300

300

0

0

0

300

300

0

Metallen plan 2 undertak, belysning
Rejmyre skola, fönstermålning
Viggestorp skolan, målning
Svälthagsskolan Björkdungen

0
0
0
0

200
150
150
300

200
150
150
300

0
0
0
0

290
0
120
208

290
0
120
208

-90
150
30
92

200
150
150
300

0
0
0
0
255

Projekt (tkr)

Ombudget Invbudget
från 2018
2019

Total IB utfall Utfall Totalt
budget
190831 utfall

Kvar av
budget

Invproj
prognos

Avv

Hällestad skola, belysning m.m
Arena Grosvad simhall

0
0

75
300

75
300

0
0

10
56

10
56

65
244

75
300

0
0

Tegelbruksvägen 1 byte förråd

0

200

200

0

31

31

169

0

200

Ridhus Torstorp, målning
Ljusfalls skola, fönster & målning

0
0

300
50

300
50

0
0

82
0

82
0

218
50

300
50

0
0

Ny förskola Lotorp

0

0

0

0

42

42

-42

0

0

Utrymningsvägar Kulturhuset

0

620

620

0

388

388

232

620

0

Nyhemsskolan Särskolan

0

6 800

6 800

0

111

111

6 689

6 800

0

Stationshuset 2019

0

1 500

1 500

0

0

0

1 500

1 500

0

Glasbruket del av tak

0

0

0

0

59

59

-59

0

0

Bergska skolan säkerhet

0

0

0

0

434

434

-434

0

0

Ombyggnation Metallen plan 1

0

0

0

0

432

432

-432

0

0

Fastighetsinvesteringar

26 900

23 265

50 165

-862

5 443

4 581

Gång- och cykelvägar (GC)

541

0

541

0

5

5

536

541

0

GC-väg Butbro
Gatunät Sjöviksområdet

3 000
750

0
0

3 000
750

2 404
124

432
0

2 836
124

164
626

3 000
750

0
0

GC-väg Butbo brodel

1 500

0

1 500

1 099

120

1 219

281

1 250

250

45 584 49 997

168

GC-väg Bildningen

1 000

0

1 000

0

0

0

1 000

1 000

0

Infrastruktur till förfogande

3 565

-1 740

1 825

0

0

0

1 825

1 825

0

Trygghet GC-väg mot Nyhem
Kollektivtrafikåtgärder

250
784

0
0

250
784

63
0

80
0

143
0

107
784

250
784

0
0

Busshållplats Willys

200

0

200

0

0

0

200

200

0

Strandpromenad Engelska parken
Anspassn busshållplats Bävervägen

275
1 250

0
0

275
1 250

25
2 435

0
9

25
2 444

250
-1 194

Cykelfrämjande insatser
Slottsmuren

3 000
950

0
0

3 000
950

59
0

-59
0

0
0

3 000
950

3 000
950

0
0

Passage rv51 Vibergarondellen

1 000

0

1 000

0

28

28

972

1 000

0

Omstigningsplats Vistinge

4 300

0

4 300

4 035

0

4 035

265

4 300

0

Personalparkering Högby 1:2
GC-väg Kolstad

0
1 500

0
0

0
1 500

587
6

-389
375

198
381

-198
1 119

200
1 500

-200
0

GC-väg Sjövik
GC-väg Norrmalm

0
0

1 750
3 000

1 750
3 000

0
0

0
62

0
62

1 750
2 938

1 750
3 000

0
0

GC-väg Storängsskolan
Asfaltering 2019

0
0

1 090
2 200

1 090
2 200

0
0

4
720

4
720

1 086
1 480

1 090
2 200

0
0

0
23 865

700
7 000

0
0
1 388 12 223

700
18 642

Ölstadsjön

700

0

700

93

13

107

593

700

0

Publika laddn.stationer elbilar

170

0

170

164

0

164

6

170

0

2 448

-1 028

1 420

0

0

0

1 420

1 420

0

Solceller Bildningen

0

1 300

1 300

0

1 203

1 203

97

1 300

0

Solceller kommunala fastigheteR

0

700

700

0

0

0

700

700

0

Miljöutvecklingspott 2019

0

300

300

0

0

0

300

300

0

Klimat och miljöanpassning

3 318

1 272

4 590

258

1 216

1 474

3 116

4 590

0

Lekplatser

3 242

-3 086

156

0

0

0

156

156

0

Renovering av Hällestadbron
Infrastruktur

Klimat- & miljöanp. till förfogande

Skateboardpark

700
0
30 865 10 835

275
0
2 600 -1 350

700
0
32 165 -1 300

7 000

0

7 000

600

514

1 114

5 886

7 642

-642

10 200

1 050

11 250

0

0

0

11 250

11 250

0

Konstgräsplan Lotorp

0

1 200

1 200

0

0

0

1 200

1 200

0

Lekplats Ö- Hårstorp

0

1 000

1 000

0

0

0

1 000

1 000

0

Leksplats Bruksparken

0

1 486

1 486

0

65

65

1 421

1 486

0

Offentliga miljöer till förfogande
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Projekt (tkr)

Lekplats Vita stan

Ombudget Invbudget
från 2018
2019

Total IB utfall Utfall Totalt
budget
190831 utfall

Kvar av
budget

Invproj
prognos

Avv

0

2 100

2 100

0

68

68

2 032

2 100

0

20 442

3 750

24 192

600

646

1 247

22 945

24 834

-642

500

0

500

0

0

0

500

500

0

FIP-bilar 2018
IVPA - fordon

2 000
0

0
1 000

2 000
1 000

507
0

1 106
0

1 612
0

388
1 000

1 900
1 000

100
0

Samhällsskydd

2 500

1 000

3 500

507

1 106

1 612

1 888

3 400

100

Ny kart- & GIS-plattform

1 400

0

1 400

819

387

1 206

194

1 400

0

205

0

205

0

0

0

205

205

0

Offentliga miljöer
Samhällsskydd till förfogande

Storängsgården köksutrustning

0

1 500

1 500

0

9

9

1 491

1 500

0

Lekyta Metallens fsk

1 100

0

1 100

1 023

53

1 076

24

1 076

24

Köksutrustning kostenheten

Verksamhetsanpassn. reinvesteringar

1 023

0

1 023

0

85

85

938

1 023

0

Utbyte o komp köksutrustning kostenheten

333

0

333

0

0

0

333

333

0

Utbyte o komplet av kökutrustning

292

0

292

0

175

175

117

292

0

måltidsenheten
Rdj verksamhetsutrustning 2019
Kortterminal transportenheten

0
0

600
120

600
120

0
0

398
0

398
0

202
120

600
120

0
0

Lokalvårdsutrustning LV 2019
Lokalvårdsutrustning MLV 2019

0
0

130
130

130
130

0
0

80
17

80
17

50
113

130
130

0
0

IT integration modul Aivvo
Modul Aivvo matdistribution

0
0

120
108

120
108

0
0

0
0

0
0

120
108

0
0

120
108

4 353

2 708

7 061

1 841

1 205

3 046

4 015

6 809
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Verksamhetens investeringar
Samhällsbyggnad

107 278

48 995 156 273 12 891

10 595 23 486 132 787 157 695 -1 422

SO vårdsängar och madrasser

0

112

112

0

0

0

112

120

-8

SO inv. gem.lokal Svälthagen
SO inventar gem.lokal Profilen

0
0

100
100

100
100

0
0

0
0

0
0

100
100

100
100

0
0

SO inventarier Boendestödsteam

0

50

50

0

0

0

50

50

0

Verksamhetens investeringar

0

362

362

0

0

0

362

370

-8

Social omsorg

0

362

362

0

0

0

362

370

-8

Inventarier nya Bergska

459

0

459

20

12

32

427

459

0

Inv txtsal ro L 2018

120

0

120

74

15

89

31

120

0

Inv Fsk omr A 2019
Inv Fsk omr A Finbo 2019
Inv Fsk omr F 2019

0
0
0

100
100
60

100
100
60

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100
100
60

100
100
60

0
0
0

Sek utb laddskåp 2019

0

400

400

0

318

318

82

400

0

Inv särskola 2019

0

200

200

0

108

108

92

200

0

Nyhemsskolan mediatek 2019
Inv Nyhemsskolan 2019

0
0

100
150

100
150

0
0

0
59

0
59

100
91

100
150

0
0

Inv Grytgöl 2019

0

150

150

0

0

0

150

150

0

Inv Bergska skolan 2019

0

65

65

0

0

0

65

65

0

Inv ro V 2019
Inv ro B&S
Utemiljö Bergska skolan 2019

0
0
0

250
250
60

250
250
60

0
0
0

83
139
0

83
139
0

167
111
60

250
250
60

0
0
0

Inv ro L 2019

0

130

130

0

0

0

130

130

0

Inventarier ro R 2019

0

200

200

0

38

38

162

200

0

Utomhusmiljö Hårstorps fsk 2019

0

150

150

0

0

0

150

150

0

Utemiljö Kvarnens fsk 2019
Inv Storängsskolan 2019

0
0

50
400

50
400

0
0

0
124

0
124

50
276

50
400

0
0

0
579

64
2 879

64
3 458

0
94

0
895

0
990

64
2 468

64
3 458

0
0

Inv Grosvadsskolan 2019
Verksamhetens investeringar
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Projekt (tkr)

Ombudget Invbudget
från 2018
2019

Total IB utfall Utfall Totalt
budget
190831 utfall

Utbildning

579

2 879

3 458

Digitala nyckelskåp VoO

375

0

375

0

Möbler särskilt boende VoO

412

0

412

275

Sängar VoO

0

500

500

0

Läkemedelsskåp
Spoldekontrar
Möbler till anhörigverksamhet

0
0
0

50
210
50

50
210
50

0
0
0

Möbler säbo
Möbler hemtjänst
Portabla AC

0
0
0

443
127
200

443
127
200

0
0
0

IT-investeringar VO

0

1 000

1 000

Verksamhetens investeringar

787

2 580

Vård och omsorg

787

2 580

Totalsumma

117 568

94

Invproj
prognos

Avv

990

2 468

3 458

0

0

0

375

375

0

102

376

36

412

0

4

4

496

500

0

45
0
0

45
0
0

5
210
50

50
210
50

0
0
0

-56
29
244

-56
29
244

499
98
-44

443
127
200

0
0
0

0

0

0

1 000

1 000

0

3 367

275

368

642

2 725

3 367

0

3 367

275

368

642

2 725

3 367

0

61 646 179 214 14 321

895

Kvar av
budget

12 943 27 264 151 950 180 530 -1 316
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1 Alla investeringar
1.1 Ledningsstab
Område

Investering
Stugby Arena Grosvad (pr 1242)

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2009-10-28

2019-04-30

Kommentar
Campingstugorna har köpts in och badrummen är renoverade. Hela campingområdet
har städats upp, exempelvis har nedfallna träd och grenar tagits bort och sly har rensats
bort. Vägen har jämnats till och asfalterats. 14 ställplatser för husbilar har iordninggjorts.
26 husvagnsplatser har markerats och säkerställs enligt normer för brandsäkerhet. Nya
elstolpar för husbilar/husvagnar har installerats.
Projektet är avslutat och slutredovisat under maj.
Vibjörnsparken (pr 1559)

100%

2016-10-07

2018-04-30

100%

2016-10-07

2018-12-31

50%

2017-05-24

2019-12-31

Kommentar
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS.
Digitala välkomstskyltar (pr 1857)

Offentliga miljöer

Kommentar
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS.
Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

Kommentar
Studien visar att vi kan anlägga en gräsplan på A-planen under en kortare period.
Kommunen ska söka statliga medel till saneringen.
Lotorps IF har en gräsplan sedan augusti månad.
Centrumutveckling forts

19%

2018-02-12

2020-12-31

Bandyplan

40%

2019-01-01

2019-12-31

100%

2018-11-01

2018-12-31

0%

2019-01-01

2019-12-31

Bergslagstorget vintern 18/19
(pr 9115)
Wifi-utbyggnad Arena Grosvad

Kommentar
Finet har kontaktats för att titta på en wifi-lösning på Arena Grosvad och dra in fiber i
läktarbyggnaden. Finet arbetar med att ta fram en lösning, arbetet beräknas vara klart
hösten 2019.
Löparbanor ny beläggning samt
ommålning

0%

2020-01-31

2020-12-31

Ny råvattenledning för konstsnö
(pr 9157)

0%

2019-05-14

2019-12-31

Servicehus Grosvads Camping
(pr 9158)

0%

2019-05-14

2019-12-31

Infrastruktur

Uppställningsplats tung trafik
(pr 9009)

20%

2018-02-12

2019-12-31

Fastigheter

Omklädningsrum Arena Grosvad
(pr 1853)

60%

2016-10-07

2019-12-15

Kommentar
Arbetet med att skapa fler omklädningsrum fortskrider. I skrivande stund byter man
fönster i byggnaden och arbetar med ytskikten. Arbetet beräknas vara färdigt i
december månad.
Verksamhetens
investeringar

E-handel (pr 1977)

10%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man
håller e-handelsavtalen a-jour. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

för införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med
abonnemangsfakturor från Tele2 är påbörjat men genomförandet är avhängigt att det
finns aktuella register.
Reinvesteringar friluftsanläggningar
(pr 1440)

100%

2016-10-07

2019-02-28

Kommentar
Inköp och installation av luft/luftvärmepump är utförd.
Borrning efter vatten (arbetet beställt) och installationsmaterial är inköpt från Finspångs
Brunnsborrning AB. Arbetet påbörjas så snart möjligt efter vintern.
Ny webbplats (pr 9078)

90%

2018-02-01

2021-12-31

Kommentar
Upphandling av nytt publiceringssystem samt webbkonsulter är genomförda. Inventering
av behov, design och funktion för externwebb samt övriga externa webbplatser och
intranät är fastställd. Externwebben lanseras enligt plan i januari 2019. Huvudredaktörer
och redaktörer har utsetts och utbildningar är genomförda.
Arbete kring intranätet är under slutfas och planeras att lanseras i september 2019.
Respektive sektor/enhet har sett över innehåll utifrån tidigare skattning. Därefter har nya
intranätet uppdaterats med korrekt och tillgängligt innehåll av utsedda huvudredaktörer
samt övriga redaktörer.
Verksamhetens
investeringar

Dränering A-plan Grosvad (pr 1921)

50%

2016-12-01

2019-12-15

Kommentar
Arbetet pågår, beställning av en "röntgen"/filmning av dräneringsrören planeras.
IT brandvägg (pr 9052)

100%

2017-11-01

2018-12-31

100%

2017-12-01

2019-02-15

80%

2017-06-01

2020-12-31

Kommentar
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS.
Server och lagring (pr 9051)
Kommentar
Projektet är avslutat och slutredovisat till KS.
Kundreskontraportalen (pr 1569)

Kommentar
Arbetet med införande av kundreskontraportal försenades under 2018 då det saknades
serverkapacitet. Med en temporär lösning har arbetet gått vidare och under sommaren
har en ny lokal server installerats och den temporära lösningen har kunnat avslutas.
Personalbyte på ekonomi- och styrningsavdelningen fördröjer processen med
slutgenomförandet. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge
kostnadsbesparingar.
Nytt röstnings- och högtalarsystem
Sessionssalen (pr 9201)

35%

2018-02-09

2020-06-30

Kommentar
Referensgrupp med berörda representanter från kansli,- kommunikations- och ITavdelningen stämmer av önskad funktionalitet i förhållande till investeringsmedel.
Upphandling ska ske under hösten 2019.
Uppdraget kommer att delas in två faser då de tekniska problemen idag orsakar så pass
stora störningar att en lösning är brådskande. Vi avser anskaffa robusta och lättskötta
lösningar för att minimera risken för fel vid hantering.
Fas 1 - Teknik (2019)
Byte av projektor inklusive bildväxel. Handmikrofon, headset och komplett
ljudanläggning.
Fas 2 - Systemimplementation (2020)
Introduktion av mötessystem med full support för agenda och mötesdokumentation,
samt närvarokontroll och votering.
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Område

Investering
Digitalisering av föreningsregister
(pr 9075)

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2018-06-05

2019-12-31

Kommentar
Digitaliseringsstrategen arbetar med att jämföra olika alternativ. Arbetet beräknas vara
klart efter sommaren 2019.
Ny uppdaterad version av Public 360
(pr 9076)

20%

2018-06-05

2019-11-29

Kommentar
Förberedelser för uppgradering till version 5 pågår. Ny version införs innan årsskiftet.
Nya stratsyslicenser (pr 9079)
Verksamhetens
investeringar

55%

2018-06-05

2019-12-31

Kommentar
Nya licenser har köpts in. Det finns medel kvar för inköp av ytterligare licenser. Detta
görs när behov uppstår.
Sektorsgem investeringsmedel till
förfogande (pr 1717)

73%

2019-01-01

2019-12-31

Sektorsgemensamma ITinvesteringar till förfogande (pr 9032)

60%

2019-01-01

2019-12-31

Asfaltering Arena Grosvad (pr 9173)

0%

2019-05-16

2019-12-31

Ny belysning parkering Arena
Grosvad (pr 9174)

0%

2019-05-16

2019-12-31

100%

2019-05-16

2019-08-25

Nytt staket rund Arena Grosvad
(pr 9175)

Kommentar
Arbetet med att byta ut staketet har är klart (den här etappen). Återstår ca 600 meter att
byta ut. Budgeten överskreds med ca 70 tkr då arbetet var svårt p g a hög sly och
fördyrande omkostnader för markarbetet då det var så blött i området.
Inventarier biblioteket (pr 9195)
Ledlampor i elljusspår år 2018
(pr 9094)
Klimat och miljö

0%

2019-07-01

2019-09-30

100%

2018-02-12

2019-06-30

Kommentar
Kvicksilverlamporna har bytts ut till LED belysning i elljusspåren vid Viggestorp,
Sonstorp och Torstorps motionsspår. Totalt byttes 195 armaturer till LED, totalt 5,8 km
elljusspår. Viggestorps elljusspår har röjts från nedfallna träd samt sly.
Ledlampor i elljusspåret år 2019
(pr 9155)

0%

2019-05-14

2019-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

90%

2011-11-23

2019-12-31

1.2 Samhällsbyggnad
Område

Investering
Lärkvägen (pr 1487)

Kommentar
Exploatering av småhustomter enligt beslut i KF där samtliga småhustomter är sålda.
Återstår att ge Lärkvägen ny toppbeläggning, vilket kan komma att ske först efter det att
merparten av aktuella tomter är bebyggda, vilket beräknas tidigast under år 2019.
Exploatering

Industriområde Hårstorp (pr 1273)

90%

2007-02-28

2019-12-31

Kommentar
Utbyggnadsområde för industriverksamhet enligt beslut i KF. Ursprungligen fanns åtta
tomter till försäljning, återstår två tomter att försälja. För två av tomterna finns
optionsavtal upprättade. Då efterfrågan avgör när samtliga tomter sålts är angivet
slutdatum ytterst preliminärt.
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Område

Exploatering

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Sundsvägen exploatering

0%

2017-05-24

2019-12-31

Dalsberg exploatering

9%

2017-05-24

2019-12-31

Exploatering för boende och
näringsliv - Till förfogande (pr 1700)

0%

2018-02-12

2019-12-31

Fastighetsreglering del av Hå 1:1
försäljning mark Vallonb. (pr 9093)

0%

2018-01-01

2019-03-31

10%

2019-04-16

2020-12-31

10%

2014-01-01

2020-12-18

Korsning
Gronvägen/Norralundsvägen
(pr 9153)
Kommentar
Projektering pågår under hösten 2019.
Ölstadsjön (pr 1628)

Kommentar
Den 14 maj 2019 meddelade mark och miljödomstolen att ansökan om upphävande av
markavvattningsföretagen har gått igenom och att de är upphävda.
Diskussioner förs med lantmäteriet om fastighetsreglering av de diken som finns i
reservatet så att alla kan ägas av kommunen. En delägare har dock motsatt sig
fastighetsregleringen och ett samrådsmöte har skett i augusti 2019 mellan kommunen,
delägaren och lantmäteriet. Förhoppningen är att kunna få till en fastighetsregling vilket
är en förutsättning för att kunna utföra restaureringen av reservatet.
Kommunen har tidigare fått ta tillbaka den ansökan om vattenverksamhet som skickats
in då den inte uppfyllde alla krav gällande dokumentation angående påverkan på Natura
2000-området. I början av 2019 genomfördes ett Natura 2000-samråd med
Länsstyrelsen för att sätta ramarna för den specifika miljöbedömningen som behövde
göras samt diskutera vilka som ska ingå i samrådet. En konsult anlitades för att göra
den specifika miljöbedömningen av åtgärdernas påverkan på områdets Natura 2000värden. Denna är nu klar. Samråd har förts med Naturskyddsföreningen i Finspång
samt HaV och SMHI. Naturskyddsföreningen var de enda som skickade in ett yttrande.
Inväntar nu fastighetsregleringen innan ansökan om vattenverksamhet skickas in på nytt
då bedömningen är att chanserna för att få göra de tänkta åtgärderna ökar väsentligt om
regleringen är gjord.

Klimat och miljö

Publika laddningsstationer elbilar
(pr 1913)
Miljöutvecklingspott 2018 (pr 9063)
Klimat- och miljöanpassning - Till
förfogande (pr 9063)
Elcyklar miljöutvecklingspotten
(pr 9091)

80%

2016-01-01

2018-11-30

100%

2018-02-09

2019-02-28

0%

2018-02-12

2019-12-31

100%

2018-01-01

2019-02-28

Kommentar
5 st elcyklar har köpts in och finns i ett nybyggt cykelförråd. Hjälm, reflexvästar och
korgar har också köpts in. Cyklarna förvaltas av kommunikationsavdelningen och går att
boka på särskilda outlookkalendrar.
Offentliga sorteringskärl 2018
(pr 9120)
Solceller kommunala fastigheter
Laddstolpar kommunhuset plan 2
(pr 9107)

100%

2018-12-01

2019-06-30

0%

2018-01-01

2019-12-31

100%

2018-12-01

2019-03-31

Kommentar
Projektet uppgick inte till investeringsnivå kostnadsmässigt. Projektet är taget i drift.
Miljöutvecklingspott 2019 (pr 9156)
Offentliga miljöer

Lekplatser (pr 1564)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Inventering utförd i augusti efter genomförd besiktning under våren. Viss lekutrustning
behöver tas bort och ersättas. Lekplatserna behöver kompletteras med skyltar vilket är
ett lagkrav.
Skateboardpark (pr 1578)

30%

2017-05-24

2020-06-30

Kommentar
Upphandling och tilldelning har skett under sommaren. Anläggning av skateparken har
påbörjats under augusti och anläggningen beräknas vara klar under våren.
Lekplats Bruksparken (pr 9123)

10%

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Åtgärder för att utveckla och tillgänglighetsanpassa lekparken i Bruksparken beräknas
genomföras under hösten.
Offentliga miljöer

Ny lekplats Östra Hårstorp (pr 9122)

0%

2019-01-01

2020-06-30

Kommentar
Projektering av ny lekplats i Östra Hårstorp planeras ske under hösten för
genomförande under våren 2020.
Ny lekplats västra Finspång

0%

2019-01-01

2020-12-31

Kommentar
Utredning kring lokalisering och projektering av ny lekplats påbörjas under hösten.
Offentliga miljöer - Till förfogande
(pr 1702)

90%

2018-02-12

2019-12-31

Konstgräsplan Lotorp (pr 9049)

40%

2017-05-24

2019-12-31

100%

2018-06-01

2018-08-31

Renovering offentlig toalett
Bergslagstorget (pr 1709)
Kommentar

Projektet är aktiverat men projektet finansieras genom offentliga miljöer.
Ny råvattenledning för konstsnö
(pr 9157)

0%

2019-01-01

2019-12-31

Utökad vårdcentral -infrastruktur

0%

2020-01-01

2021-12-31

Kommentar
Detta projekt har inte påbörjats ännu vilket följer tidigare tidsplan.
Samhällsskydd

FIP-bilar (pr 9058)

95%

2018-02-09

2019-09-30

Kommentar
Projektet är nu delvist slutfört och fordonen är i drift, men det tillkommer lite kostnader
för tilläggsbeställningar, projektet kommer avslutas under hösten 2019 och prognosen
är att kostnaden blir lite billigare.
IVPA-fordon (pr 9159)

10%

2019-01-01

2019-12-31

Basbil räddningstjänsten

0%

2020-01-01

2020-12-31

Samhällsskydd - Till förfogande
(pr 1703)

0%

2018-02-12

2019-12-31

85%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Fordonet kommer köpas in under hösten 2019.

Infrastruktur

Asfaltering 2019

Kommentar
Huvuddelen av planerade beläggningsarbeten har utförts. Resterande objekt utförs
under hösten.
Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för
trafiksäkerhetsåtgärder i Sjöviksområdet. Åtgärder genomförs i gatunätet och planering
sker för eventuell framtida gc-väg längs Sjöviksvägen.
Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476)

67%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt.
GC-väg Butbro (pr 1507)

90%

2013-01-01

2019-09-30

Kommentar
I slutskedet, diskussion om fördelning av kostnader med entreprenör över saker som
ska åtgärdas innan godkännande
GC-väg Norralundslänken (pr 1545)

99%

2016-01-11

2019-03-31

2016-01-01

2019-09-30

Kommentar
Färdigställd och slutredovisad till Trafikverket samt KS.
Anpassning busshållplats
Bävervägen & pendlarparkering
(pr 1865)

95%

Kommentar
Projektet är under slutförande, vissa besiktningsanmärkningar kvarstår innan
slutredovisning kan ske.
Infrastruktur

Renovering av Hällestadbron
(pr 9176)

0%

2019-05-28

2019-12-31

Kommentar
Renovering påbörjas under hösten och beräknas vara färdigställd till årsskiftet.
Cykelfrämjande insatser (pr 1866)

10%

2016-10-07

2019-12-31

Kommentar
Planering pågår för genomförande av bland annat cykelvägvisning, cykelparkeringar,
ytterligare pumpar och cykelräkningsutrustning. Aktiviteter planeras samordnas med
andra projekt som tex vårdcentrum och utveckling av centrum och torget.
Slottsmuren (pr 1867)

10%

2016-01-01

2019-12-31

Kommentar
Förslag till lösning har tagits fram och diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig.
Åtgärd är inplanerad att ske under hösten.
Trafiksäkerhetsåtgärder Södra
Storängsvägen (pr 1868)

99%

2016-01-01

2019-04-30

Kommentar
Slutredovisning till Trafikverket för utbetalning av bidrag är klart. Projektet är
slutredovisat till KS.
Passage riksväg 51 vid
Vibergarondellen (pr 1870)

10%

2016-01-11

2019-12-31

Kommentar
Förslag framtaget för utformning av passage som ligger hos Trafikverket för
godkännande.
Omstigningsplats Vistinge (pr 1986)

95%

2016-01-01

2019-12-31

GC-väg Butbro brodel (pr 1565)

99%

2016-01-11

2019-09-30

Kommentar
Färdigställd under sommaren men ej slutredovisad. Fördelning med Trafikverket
avseende finansiella kostnader återstår samt slutredovisning till KS.
Skolskjutshållplatser (pr 1568)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2015-12-01

2019-04-30

Kommentar
Projektet är klart och slutredovisat till KS.
Kollektivtrafik Finnvedsvägen
(pr 1556)

Kommentar
Projektet är klart och underlag för slutredovisning till KS är framtagen. Projektet är
genomfört och har slutredovisats till Trafikverket för utbetalning av bidrag.
Mattias Kaggs väg

0%

2017-05-24

2019-12-31

50%

2018-01-10

2019-09-30

Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)

0%

2018-01-10

2019-12-31

Busshållsplats Willys (pr 1713)

0%

2018-01-10

2019-12-31

Trygghet GC-väg under 51:an mot
Nyhem (pr 1711)
Kommentar
Utredning om fortsatta åtgärder pågår.

Kommentar
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Samplanering med projektet passage 51:an vid
Vibergarondellen
Strandpromenad Engelska parken
(pr 1714)

30%

2018-01-10

2019-12-31

Kommentar
Utredning pågår för genomförande av åtgärder på Siemens del av Engelska parken.
Infrastruktur

Asfaltering 2018 (pr 9082)

99%

2018-02-09

2019-06-30

Kommentar
Åtgärder genomförda. Slutredovisning till KS återstår och planeras ske under hösten.
GC-väg Norrmalm - Lillängens
förskola/Högalid (pr 9127)

10%

2018-02-09

2020-12-31

Kommentar
Trafikverket har meddelat att statsbidrag ej beviljas för det aktuella projektet. Utifrån de
medel som finns tilldelade finns i nuläge inte ekonomiska medel att genomföra projektet.
Förvaltningen föreslås att en ny ansökan om statsbidrag tas fram till nästkommande
ansökningsomgång och för ett eventuellt genomförande år 2021.
GC-väg Bildningen (pr 1632)

10%

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Projektet påbörjas under september månad och är planeras färdigställas under hösten.
Utifrån åtgärder som behöver genomföras för cykelvägen i anslutning till Lillsjöbäcken
har en naturvärdesinventering genomförts.
Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712)

50%

2018-02-09

2019-12-31

Kommentar
Tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen vid Tegelbruket och Mandelblomsvägen är
genomförd och underlag för slutredovisning till KS är framtaget. Ytterligare
kollektivtrafikåtgärder planeras genomföras tex Hållplatsläge Hårstorp.
Trafiksäkerhet Sundsvägen

0%

2018-02-09

2020-12-31

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

20%

2018-05-21

2019-12-30

Kommentar
Projektet har upphandlats och tilldelning planeras ske första veckan under september.
Anläggande påbörjas under hösten.
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Område

Investering
GC-väg till framsidan av
Storängsskolan (pr 9128)

% klar

Startdatum

Slutdatum

70%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Anläggande av GC-väg till framsidan av Storängsskolan pågår. Beräknas färdigställas
under hösten.

Infrastruktur

Infrastruktur för
fastighetsinvesteringar i centrum

0%

2019-01-01

2020-12-31

Infrastruktur - Till förfogande
(pr 1704)

0%

2018-02-12

2019-12-31

Personalparkering Högby 1:2
(pr 1989)

0%

2013-10-23

2019-12-31

Kommentar
Projektering är i slutfasen och dagvattenfrågan utreds innan upphandling av
genomförande kan genomföras.
GC-väg till skolor

0%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Utredning av prioriterat uppdrag om inventering av GC-vägar till skolor är i slutfasen och
behöver redovisas till KS innan åtgärder genomförs.
GC-väg Sjövik (pr 9126)

0%

2019-04-16

2019-12-31

Kommentar
Ansökan om statlig medfinansiering sökt men ej erhållits. Vidare utredning pågår för
eventuell ny ansökan.
Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs
skola (pr 1725)

0%

2018-01-01

2018-12-31

5%

2016-10-07

2019-12-31

100%

2018-01-01

2018-12-31

50%

2019-02-01

2019-12-31

100%

2018-09-01

2018-12-31

80%

2019-02-01

2019-09-30

0%

2019-02-01

2019-12-31

2018-09-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet är avbrutet. Omprioritering av investeringsmedel.
Förbättringar receptionen (pr 1904)
Grosvadskolan kyla kök (pr 1743)
Kommentar
Enligt underhållsplan. Avslutad och klar.
Reinvest: Berggården ventilation
(pr 9133)
Fastigheter

Kommentar
Pågår enligt plan, beräknad färdigställande oktober 2019.
Högtalarlarm Arena Grosvad
(pr 9108)
Kommentar
Projektet är slutredovisat.
Reinvest: Metallen ventilation plan 3
(pr 9134)
Kommentar
Projektet pågår, beräknat avslut i september.
Reinvest: Ljusfalls skola
ventilationsbyte (pr 9135)

Kommentar
Avvaktar beslut gällande genomförande av projektet.
Servisledning Storängsskolans
moduler (pr 9102)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet avslutat från VB. Intern redovisning ej klar.
Renovering toalett Grytgöl (pr 9109)

100%

Kommentar
Projektet avslutat från VB. slutredovisning skickad för godkännande.
Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110)

100%

2018-01-01

2018-12-31

98%

2019-02-01

2019-12-31

99%

2018-01-01

2019-01-31

0%

2019-02-01

2019-12-31

0%

2018-01-01

2018-12-31

98%

2016-10-07

2018-08-31

Kommentar
Projektet slutfört och slutredovisat.
Underhåll: Lekeberga förskola, ytskikt
tak (pr 9136)
Kommentar
Projektet genomfört, slutredovisning kvarstår.
Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet
(pr 9111)
Kommentar
Projektet är avslutat slutredovisning återstår.
Underhåll: Finbo förskola, målning
(pr 9137)

Kommentar
Pågående projekt, beräknas slutföras under hösten 2019.
Bergska vux målning (pr 9112)
Kommentar
Projektet avbrutet på verksamhetens begäran.
Lillängsskolan (pr 1531)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen gällande byggnation, konstinköp ej genomfört
ännu. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: Metallen plan 2 undertak,
belysning (pr 9138)
Fastigheter

80%

2019-02-01

2019-12-31

2018-01-01

2019-12-31

10%

2019-02-01

2019-12-31

3%

2018-12-01

2019-12-31

80%

2019-02-01

2019-12-31

70%

2019-02-01

2019-12-31

Kommentar
Projekt pågår, projektet avslutas under hösten 2019.
Uppdatering trådlösa nät (pr 9113)

10%

Kommentar
Pågående projekt med betydligt längre genomförandetid.
Underhåll: Rejmyre skola,
fönstermålning (pr 9139)
Kommentar
Projektet pågår, avslutas under hösten 2019.
Viggestorp renovering Kungsörnen
(pr 9105)
Kommentar
Inväntar finansieringsbeslut under hösten 2019.
Underhåll: Viggestorp skolan,
målning mm (pr 9140)
Kommentar
Pågående projekt, avslutas under hösten.
Underhåll: Svälthagsskolan
Björkdungen (pr 9141)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Underhåll: Hällestad skola, belysning
m.m (pr 9142)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Aluceum renovering omkl
(pr 9143)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Arena Grosvad simhall
(pr 9144)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Tegelbruksvägen 1 byte
förråd (pr 9145)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Ridhus Torstorp, målning
(pr 9146)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Parkeringshus
belysning (pr 9147)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Underhåll: Ljusfalls skola, fönster &
mål (pr 9148)

0%

2019-02-01

2019-12-31

Bergska skolan säkerhet (pr 9207)

0%

2019-01-01

2019-12-31

Ombyggnation Metallen plan 1
träningsskolan (pr 9208)

0%

2019-01-01

2019-12-31

50%

2016-12-01

2018-12-31

0%

2017-05-24

2018-12-31

Kommentar
Pågående, projektet avslutas under hösten.

Ekedal 2:1 (pr 1595)
Parkering Storängsskolan

Kommentar
Projektet har ej startats då planförutsättningar saknats. Avvaktar nytt beslut från
sektorsledning.
Stationshuset (pr 9152)

5%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet avvaktar inriktningsbeslut. En analys av framtida användning krävs. Nytt beslut
ang. stationsområdet och ny marktilldelning kommer sannolikt att fattas under hösten.
Fastigheter

Solceller kommunala fastigheterArena Grosvad (pr 1860)

99%

2017-01-01

2017-09-30

60%

2017-01-01

2019-12-31

Kommentar
Slutredovisning till KS under september
Ingelsta Försäljning (pr 1994)

Kommentar
Avhysning är genomförd på Ingelstad 2:15. Planering för försäljning av fastigheten
förbereds under hösten. Uppdrag avseende försäljning av Ingelstad 2:1 avvaktas.
Ospecificerade reinvesteringsmedel
(pr 1375)

66%

2018-01-01

2019-12-31

Fastighetsinvesteringar 2018 Nyhemsskolan särskola (pr 9151)

10%

2018-02-09

2021-12-31

Kommentar
Projektet är i nystartskede där nya förutsättningar med fler elever utreds. Projektet
återupptas under hösten. Utifrån detta bör nytt slutdatum om färdigställande 2021
beslutas.
Grosvadsköket

10%

2018-02-12

2018-12-31

1%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet parkerat i avvaktan på nya direktiv.
Lotorps skola (pr 9149)
Kommentar
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Planering genomförs efter att lokaliseringen av Lotorps förskola beslutas. Lotorps skola
har ett framtida behov av upprustning. Detta finns dokumenterat i den statusbesiktning
som VB genomfört.
Kulturhuset utrymningsvägar
(pr 9150)

66%

2018-02-12

2019-12-31

Kommentar
Beroende på ändrade förutsättningar har projektet försenats men bedöms vara färdigt i
december.
LSS-boende

100%

2018-02-12

2019-06-01

Kommentar
Ursprunglig placering har avbrutits p g a svåra planeringsförutsättningar. Ny placering
Sundsvägen. Nytt projekt initierat.
Äldreboende

1%

2019-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet är i sin linda där analys av framtida behov analyseras. Framtida boende bör
synkas med utgång av befintliga kontrakt.
Ny grundskola tätort

0%

2019-01-01

2019-12-31

0%

2019-01-01

2019-12-31

Fastighetsinvesteringar - Till
förfogande (pr 1705)

0%

2018-02-12

2019-12-31

Reinvest ventilation Viljan Hällestad
(pr 1723)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Ärendet är satt i väntläge i avvaktan på skarp analys.
Ny förskola (eventuellt)
Kommentar
Projektet har inte kunnat prioriterats av resursskäl.

Fastigheter

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020.
Reinvest ventilationsåtgärder matsal
Hällestad skola (pr 1721)

100%

2018-01-01

2018-09-14

2018-01-01

2018-08-16

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet är avslutat, slutredovisning till KS inlämnad.
Reinvest ny ventilation
Nyhemsskolan (pr 1724)

100%

Kommentar
Projektet är avslutat. Slutredovisning inlämnad till KS.
Reinvest ventilationsåtgärder Brenäs
skola (pr 1725)

0%

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020
Underhåll: filmning avlopp
Viggestorpsskolan (pr 1734)

100%

2018-01-01

2018-06-30

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Ej projekt finansierades under underhåll.
Underhåll: fasadmålning Viggestorps
förskola (pr 1728)

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020.
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Område

Investering
Underhåll: Metallen; relining avlopp
mm (pr 1729)

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2018-01-01

2018-10-31

100%

2018-01-01

2018-12-31

Kommentar
Projektet slutfört och inlämnat till KS för beslut.
Underhåll: entréportar
Storängsskolan (pr 1731)

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Ärende inlämnat till KS.
Underhåll: Lekeberga förskola; ytskikt
tak (pr 1732)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Del av projekt med annat namn.
Underhåll: lekyta Metallens förskola
(pr 1733)

99%

2018-01-01

2019-04-30

100%

2018-01-01

2018-08-16

100%

2018-01-01

2018-06-07

Kommentar
Avslutad men inte slutredovisad.
Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt,
belysning (pr 1736)
Kommentar
Projektet slutredovisat till kommundirektör.
Underhåll: takbyte Björke skola
(pr 1739)
Fastigheter

Kommentar
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar.
Underhåll: målning ytskikt
Viggestorpsskolan hus A (pr 1741)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020
Underhåll: yttertak, undertak
Viggestorpsskolan hus M2 (pr 1742)

0%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Ej genomfört beroende på omprioriteringar. Tas upp till bedömning inför 2020
Underhåll: Taggsystem kommunhus
(pr 9124)

99%

2019-02-01

2019-08-31

95%

2017-05-24

2019-08-31

Kommentar
Projektet avslutat, slutredovisning till KS kvarstår.
Verksamhetens
investeringar

GIS-plattform (pr 1574)

Kommentar
Införande av systemets olika delar har fortgått under hela våren och slutet av
sommaren. Leveransgodkännande av systemet är inplanerat i början av september. Alla
ingående delar i systemet är nu driftsatt och efter leveransgodkännande sker
slutredovisning av projektet.
Köksutrustning Storängsgården
(pr 1583)

80%

2017-05-24

2019-09-30

Kommentar
Storängsgårdens kök kommer att upphöra den 2019-09-16.Inventering av behov inför
stängning pågår.
Köksutrustning kostenheten (pr 9054)
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Kommentar
Investeringar i Grosvadsköket pågår, endast akuta behov av nya investeringar
genomförs under 2019 i avvaktan på beslut av ombyggnad av köket.
Utbyte och komplettering av
köksutrustning (pr 9072)

0%

2018-08-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet har inte använts då vi använt oss av andra projekt. Måltidsservice kommer att
investera efter behov.
Utbyte och komplettering av
köksutrustning måltidsenheten
(pr 9073)

100%

2018-08-01

2019-12-31

Kommentar
Projektet kommer att avslutas då samtliga investeringar är genomförda.
Verksamhetsutrustning Rtj (pr 9160)

0%

2019-05-16

2019-12-31

Kommentar
Projektet kommer avslutas till årsskiftet, medlen kommer gå åt.
IT integration modul Aivo 2000
kostdatasystem (pr 9171)
Verksamhetens
investeringar

0%

2019-05-16

2019-12-31

Kommentar
Projektet inväntar beslut om framtida kostdataprogram. Systemstöd och utveckling av
befintligt kostdataprogram förväntas upphöra under hösten 2021.
Modul Aivo matdistribution (pr 9172)

0%

2019-05-16

2019-12-31

Kommentar
Projektet inväntar beslut om framtida kostdataprogram. Systemstöd och utveckling av
befintligt kostdataprogram förväntas upphöra under hösten 2021.
Kortterminal transportenhet (pr 9162)

37%

2019-05-16

2019-12-31

Kommentar
Åtgärder för att kunna ta emot betalningar i fordon har påbörjats. Nästa steg är att få
utrustning på plats i fordonen. Leverantör av tjänsten är kontaktad.
Lokalvårdsutrustning LV-enhet
(pr 9163)

0%

2019-05-16

2019-12-31

Lokalvårdsutrustning MLV (pr 9164)

0%

2019-05-16

2019-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

100%

2018-01-01

2019-01-31

77%

2018-11-01

2019-12-31

Inv Storängsskolan 2018 (pr 9117)

100%

2018-11-01

2019-01-31

Inventarier Svälthagsskolan 2018
(pr 9118)

100%

2018-12-03

2019-01-31

Inventarier nya Bergska (pr 1184)

81%

2016-10-07

2019-12-31

1.3 Sektor utbildning
Område

Investering
Skyltar Bergska 2018 (pr 9104)

Verksamhetens
investeringar

Textilsal ro L (pr 9114)
Kommentar
Kommer att slutföras under 2019.

Kommentar
Arbetet fortlöper enligt reviderad plan. Beräknas slutföras under 2019.
Fsk omr E och F- staket utomhusgård
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2018-05-01

2019-02-28

Inventarier Grosvadsskolan 2019
(9205)

0%

2019-08-01

2019-12-31

Inventarier Finbo (pr 9182)

0%

2019-08-22

2019-12-31

0%

2019-08-22

2019-12-31

0%

2019-08-22

2019-12-31

Laddskåp ipads (pr 9186)

49%

2019-08-22

2019-12-31

Inv särskola (pr 9190)

37%

2019-08-22

2019-12-31

0%

2019-08-22

2019-12-31

Ombyggnation Nyhemsskolan
(pr 9192)

17%

2019-08-22

2019-12-31

Inventarier Metallen (pr 9193)

0%

2019-08-22

2019-12-31

0%

2019-08-22

2019-12-31

Inv ro V (pr 9196)

40%

2019-08-22

2019-12-31

Inv ro B och S (pr 9197)

40%

2019-08-22

2019-12-31

Utemiljö mm Bergska skolan
(pr 9198)

0%

2019-08-22

2019-12-31

Inventarier ro L (pr 9199)

0%

2019-08-22

2019-12-31

Inventarier ro R (pr 9200)

0%

2019-08-22

2019-12-31

Utemiljö Kvarnens fsk (pr 9203)

0%

2019-08-01

2019-12-31

Utemiljö Fsk omr D (pr 9202)

0%

2019-08-01

2019-12-31

Inventarier Storängsskolan 2019
(pr 9204)

0%

2019-08-01

2019-12-31

(pr 9067)
Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070)
Kommentar
Inte aktuellt med investering.

Kommentar
Ännu inte påbörjad.
Inv Högklint (pr 9183)
Kommentar
Ännu inte påbörjad.
Utemiljö Ängslyckan och Lillängen
(pr 9184)
Kommentar
Ännu inte påbörjad.

Verksamhetens
investeringar

Mediatek Nyhemsskolan (pr 9191)
Kommentar
Ännu inte påbörjad.

Kommentar
Ännu inte påbörjad.
Inv yrkeslokaler Bergska (pr 9194)
Kommentar
Ännu inte påbörjad.
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1.4 Vård och omsorg
Område

Verksamhetens
investeringar

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

Armstöd toalett Storängsgården
(pr 1357)

100%

2016-07-01

2019-09-30

Nyckelfri hemtjänst (pr 9050)

100%

2017-05-24

2019-06-30

Digitala nyckelskåp (pr 9059)

5%

2018-01-01

2020-12-31

Kommentar
Hemtjänstenheterna ska köpa in 4 digitala nyckelskåp. Projektet hard blivit försenat och
nyckelskåpen kommer inhandlas 2020.
Möbler säbo (pr 9062)

90%

2018-01-01

2019-12-31

Kommentar
Betaren har inhandlat badrumsskåp. Storängsgården har inhandlat möbler till
gemensamma utrymmen. Hällestadgården har inhandlat möbler till gemensamma
utrymmen. Berggården kommer att inhandla läkemedelsskåp under 2019.Tegelbacken
kommer att öppna upp mellan avdelningarna under 2019.
Verksamhetens
investeringar

Golv Metallen (pr 9119)

100%

2018-01-01

2019-06-30

Kommentar
Återstår för fastighetsenheten att slutredovisa projektet.
Sängar och takliftar (pr 9161)

50%

2019-01-01

2019-12-31

Läkemedelsskåp (pr 9165)

90%

2019-01-01

2019-12-31

Spoldekontrar (pr 9166)

15%

2019-01-01

2019-12-31

Möbler till anhörigverksamhet
(pr 9167)

15%

2019-01-01

2019-12-31

Möbler till Säbo (pr 9168)

90%

2019-01-01

2019-12-31

Möbler hemtjänst (pr 9169)

15%

2019-01-01

2019-12-31

Portabla AC (pr 9170)

90%

2019-01-01

2019-12-31

2%

2019-09-01

2020-12-31

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2019-06-01

2019-12-31

2019-06-01

2019-12-31

IT-investeringar 2019 VO (pr 9185)

1.5 Social omsorg
Område

Investering
Vårdsängar och madrasser SO
(pr 9177)

Kommentar
Offert är mottagen men varorna är ännu inte mottagna.
Matbord och stolar SO (pr 9178)

0%

Kommentar
Investeringen kommer inte att uppgå till ett prisbasbelopp så kostnaden kommer att
behöva tas i resultatet.

Verksamhetens
investeringar

Inventarier
gemensamhetsokal Svälthagens
servicebostad SO (pr 9179)

0%

2019-06-01

2020-04-30

Kommentar
Beställningen kommer med största sannolikhet inte att hinna göras under 2019 på grund
av försening inom projektet.
Inventarier gemensamhetslokal
Profilens servicebostad (pr 9180)

0%

2019-06-01

2020-04-30

Kommentar
Beställningen kommer med största sannolikhet inte att hinna göras under 2019 på grund
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Område

Investering

% klar

Startdatum

Slutdatum

0%

2019-06-01

2019-12-31

av försening inom projektet.
Inventarier lokal boendestödet SO
(pr 9181)

Kommentar
Beställning ännu ej gjord men bedöms kunna göras under 2019.
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2019-09-20
Dnr KS.2019.0953

1 (1)

Kommunstyrelsen

Skattesats 2020
Sammanfattning
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2020
innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till
skattesatsen före november månads utgång.
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrona
för 2020.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att den kommunala skattesatsen för 2020 fastställs till 22:15 per skattekrona.
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