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2018-10-16
Dnr KS.2018.1093

Petra Käll Antonsen

1 (3)

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - uppföljning av
klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria
kvartal 3 2018, sektor social omsorg
Sammanfattning
Typ av avslutade
klagomål

Myndighetsutövning
IFO

Bemötande
Tillgänglighet
Handläggning
Insatser
Inflytande
Verksamhet
Politiska beslut
Övrigt; bl a kompetens
Summa
Vem lämnade
klagomålet
Klient/ brukare
Närstående
Granne el dyl
Personal/
samarbetspartner
Annan enskild pers/
grupp/ anonym
Klagomål via
Inspektionen för Vård
och Omsorg
-Summa
Åtgärder
Lex Sarah utredning
Lex Sarah utredning till
IVO
Yttranden till IVO
Rättat till fel
Uppdaterad/ Översyn av
rutin/ Ny rutin

LSS

Adm

Verkställighet
IFO

LSS

Summa

1

IFO

LSS

Adm

IFO

1
LSS

Summa

1

IFO
1

LSS

Adm

IFO

1
LSS

Summa

1
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2018-10-16
Dnr KS.2018.1093

Petra Käll Antonsen

Samtal med personal
Förbättrad information
Förbättrad tillgänglighet
Förbättrad handläggning
Information/
förtydligande
Kompetensutveckling
Ingen åtgärd från IVO
Summa
Återkoppling
Chef/ Sektorchef
Personal
Handläggare för
klagomålet
Personal/ handläggare av
klagomål + chef/
sektorchef
Framgår ej/ anonym/
sekretess
Yttrande till IVO delges
den enskilde
Summa

IFO

LSS

Adm

IFO

2 (3)

LSS
1

Summa

1
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Dnr KS.2018.1093

Petra Käll Antonsen

3 (3)

Pågående handläggning inom sektorn kvartal 3 (2018)
Enhet

LSS Utförare
IFO
Myndighetskontor

Antal
klagomål

Antal
yttranden
hos IVO
Avvaktar
svar

Antal Lex
Sarah
utredningar

Antal Lex
Sarah
utredningar
hos IVO
Avvaktar svar

3
2

Under kvartalet har ett klagomål/synpunkt avslutats som berört LSS. Det område
som berörts är klagomål/synpunkt gällande insatser. Klagomålet/synpunkten har
lämnats av klient/brukare. Verksamheterna har utifrån klagomålet åtgärdats genom
översyn av rutiner och återkoppling har skett från chef till brukare som lämnat in
klagomålet.
Sektorn har även avslutat en Lex Sarah utredning inom myndighetsutövningen IFO.
Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.
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2018-10-15
Dnr KS.2018.1091

Petra Käll Antonsen

1 (2)

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan - Utredningstider
barn och unga kvartal 3 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Utredningstiden för barn och unga regleras i Socialtjänstlagen 11 kap. 1-2§.
Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader
(122 dagar) i de fall utredningen grundar sig på en anmälan. Finns det särskilda skäl
för att förlänga utredningstiden får beslut fattas att göra det under viss tid. Formellt
förlängningsbeslut ska då finnas i den enskildes akt.
Nedan redovisas antal avslutade utredningar för barn och unga per kvartal, hur
många som håller sig inom lagkravet och hur många som överstiger utredningstiden
om 122 dagar. Vidare redovisas även hur många av dessa som har formellt
förlängningsbeslut samt hur utredningstiden varierar.
Kvartal 1 avser period 1 januari - 31 mars
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 40 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 10 st
Totalt: 50 st
Utredningar som pågått
31 st
62%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

19 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

0 st

Variation i utredningstid

9 – 217 dagar

38%
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Kvartal 2 avser period 1 april - 30 juni
Avslutade utredningar
Barn och unga 0-15 år: 54 st
under perioden
Ungdomar 16-20 år: 7 st
Totalt: 61 st
Utredningar som pågått
26 st
43%
upp till 122 dagar
Utredningar som pågått
mer än 122 dagar

35 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

5 st

Variation i utredningstid

3 – 285 dagar

57%

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

13 st

Utredningar med
formellt
förlängningsbeslut

1 st

Variation i utredningstid

1 – 178 dagar

36%

Förslag till beslut
1. Att fastställa uppföljningen enligt internkontrollplan.
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2018-10-15
Dnr KS.2018.1094

1 (2)

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare
och antal hushåll kvartal 3 2018 sektor social omsorg
Sammanfattning
Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal
bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.
Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 3 är följande;
Juli: 283 st
Aug: 279 st
Sept: 291 st
Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 3 är följande;
Juli: 521 st
Aug: 508 st
Sept: 536 st
Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad och över tid.
Resultatet för 3:e kvartalet 2018 visar att ett högre belopp gått ut i form av
ekonomiskt bistånd i jämförelse med föregående år och period.

Utbetalt belopp per månad
3000

Axelrubrik

2500
2000

1500
1000
500
0

Jan

Febr Mars April Maj

Juni

Juli

Aug Sept. Okt

Nov

Dec

2014 2268 2263 2404 2407 2380 2410 2307 2358 2224 2163 2246 2280
2015 2295 2314 2266 2314 2322 2289 2197 2156 1957 1988 2094 2058
2016 2207 2127 2161 2210 2163 2261 1999 2060 2076 1801 1946 1964
2017 2041 2066 1932 2105 1966 1878 1767 1841 1856 1809 1799 1716
2018 1924 1935 1747 1997 1929 1890 1839 1874 1892
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Förslag till beslut
1. Att föra uppföljning enligt internkontrollplan till protokollet.

9

Linda Johansson

2018-10-09
Dnr KS.2018.0016

1 (1)

Kommunstyrelsen

Likviditetsrapport september 2018
Sammanfattning
I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten
rapporteras månadsvis till Kommunstyrelsen.
Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet.
Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de
kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.
Likviditetsrapporten för september visar på fortsatt god likviditet och nivån har
ökat något jämfört med föregående månad. Nivån innebär att den finansiella
beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen
checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de
tas med i bedömningen.
Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med ca 19 mkr under september. Under
månaden har skatteverket betalat ut momsåtersökningar för både juli och augusti.
Kommunen har även erhållit ränteintäkter i internbanken från de kommunala
bolagen avseende andra kvartalet.
Kortfristiga fordringar, som är en del av omsättningstillgångarna, har minskat med
13 mkr. Delar av de ersättningar från arbetsförmedlingen, migrationsverket och
momsåtersökningar som varit uppbokade som fordringar i samband med
tertialbokslutet har reglerats. Även kommunens kortfristiga skulder har minskat
jämfört med augusti. Exempelvis har placeringskostnader och interkommunala
ersättningar som skuldbokfördes i samband med tertialbokslutet reglerats.
Kommunfullmäktige har under året beslutat om utökad låneram för både
Vallonbygden (+85 Mkr) och Finet (+20 Mkr) för finansiering av fortsatt
fiberutveckling och fastighetsinvesteringar. Då kommunen har så pass god likviditet
kan utbetalning till bolagen till viss del komma att ske utan att nyupplåning
föranleds.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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Likvidrapport september 2018

Skapad av
Linda Johansson
Datum
2018-10-09 15:38
Beskrivning

IB

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Likvida medel

115 844,8

122 830,7

149 105,9

111 796,7

101 774,8

100 710,4

97 707,2

109 740,4

110 458,7

129 828,2

Långfristig utlåning
koncernen

834 521,0

834 521,0

834 521,0

834 521,0

838 521,0

848 521,0

848 521,0

848 521,0

848 521,0

848 521,0

Summa finansiella
tillgångar

950 365,8

957 351,7

983 626,9

946 317,7

940 295,8

949 231,4

946 228,2

958 261,4

958 979,7

978 349,2

-7 184,5

-6 226,0

-6 226,0

-6 226,0

-5 256,2

-5 256,2

-5 256,2

-4 275,4

-4 275,4

-4 275,4

Långfristiga lån

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

-1 170 052,5

Summa finansiella
skulder
Finansnetto

-1 177 237,0

-1 176 278,5

-1 176 278,5

-1 176 278,5

-1 175 308,8

-1 175 308,8

-1 175 308,8

-1 174 327,9

-1 174 327,9

-1 174 327,9

-226 871,2

-218 926,8

-192 651,6

-229 960,8

-235 012,9

-226 077,3

-229 080,6

-216 066,5

-215 348,2

-195 978,7

218 047,1

199 815,5

216 699,3

201 994,2

193 666,3

192 346,7

184 277,4

181 394,9

215 418,8

221 248,1

-264 658,9

-229 936,9

-227 504,7

-213 209,9

-201 524,8

-198 046,1

-198 310,2

-192 394,8

-231 080,1

-228 580,3

82,4 %

86,9 %

95,3 %

94,7 %

96,1 %

97,1 %

92,9 %

94,3 %

93,2 %

96,8 %

Kortfristiga lån

Omsättningstillgångar
Kortfristiga skulder
Likviditet

Besöksadress

Telefon

Fax
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2018-10-11
Dnr KS.2018.0004

1 (1)

Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar september 2018
Sammanfattning
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska
kunna täckas av pensionsportföljen.
Den totala risksituationen har stärkts under september jämfört med föregående
månad. Aktuell konsolidering har stigit till 158,0% (157,2%). Värdet på
pensionsportföljen har sjunkit med 0,8% och värdet på skulden har sjunkit med
1,3%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.
Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Andelen aktier var i linje med den limit som
fastslås i kommunens placeringspolicy (max 40%).

Inga transaktioner har skett under månaden.
Förslag till beslut
1. Att godkänna rapporten
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN –
SEPTEMBER 2018
Inledning
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%.
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 75,0% av avsedda
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.
Aktuellt läge
September var en händelserik månad på de finansiella marknaderna. Den amerikanska
centralbanken Federal Reserve meddelade som väntat att de höjer styrräntan med 25
punkter till det nya målintervallet 2,00–2,25%. På hemmaplan valde Riksbanken att ligga
kvar med reporäntan på -0,50% men indikerade med större tydlighet att en första höjning
nu är nära, något som resulterade i att kronan stärktes och att räntan på svenska
statsobligationer steg under månaden. Månaden var även händelserik sett till den politiska
arenan. I Sverige resulterade riksdagsvalet som väntat i ett icke-resultat, där ingen av
blocken fick egen majoritet och Sverigedemokraterna återigen blev vågmästare. Sett till
geopolitiken så valde USA att utöka importtullar på kinesiska varor till ett värde om 200
miljarder dollar, vilket Kina svarade på med tullar till ett värde av 60 miljarder dollar på
import från USA. Detta påverkade inte börsen nämnvärt utan det amerikanska börsindexet
S&P 500 stängde den 20 september på all-time high och totalt under månaden steg indexet
med 0,6% i lokal valuta men sjönk med 2,4% i svenska kronor. Stockholmsbörsen (SIX PRX)
steg marginellt med 0,1% under månaden, vilket ger en positiv avkastning om 11,3% sedan
årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg också med 0,2% i lokal valuta
men sjönk 2,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) fortsatte
att falla och sjönk med 0,5% i lokal valuta, vilket motsvarar ett fall med 3,5% i svenska
kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg däremot under månaden med 0,6% i
lokal valuta, men föll med 2,4% i svenska kronor. Volatiliteten minskade något på den
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under september från 13,6% till 13,4%. Även på den
amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten marginellt, från 14,4% till 14,3% och den
europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) sjönk från 14,2% till 14,0%. På valutamarknaden
stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid
månadsskiftet för 8,88 kronor, en euro för 10,31 kronor och ett brittiskt pund för 11,58
kronor. Sett till räntemarknaden steg yielden på den reala svenska statsobligationen 3104
(förfall 2028) under månaden med 14 punkter till -1,32% och yielden på den kortare, 3102
(förfall 2020), steg med hela 26 punkter till -2,24%. Yielden på den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med drygt 11 punkter till 1,33%
och även den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med drygt 7 punkter till -0,45%.
Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,97%.
•

Den totala risksituationen har stärkts under september. I jämförelse med
föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 158,0% (157,2%).

1
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•

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

•

Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier
37,0%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier
(37,0%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande
placeringspolicy.
Risköversikt
Portföljrisk - marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderade tillgångar
Marknadsvärderad skuld
Marknadsvärderad konsolidering
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet

2018-09-30

Förändring
2018-08-31

67,8
42,9
158,0%
0,0%

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

Portföljrisk - bokförd skuld
tillgångar
67,8 information
-0,8% anges
Huvudmålet ärMarknadsvärderade
beslutat enligt kommunens
finanspolicy. Som belysande
Bokförd skuld
35,2
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än -0,2%
10% från det
Bokförd konsolidering
192,6%
-1,2%
högsta värdetSannolikhet
under degå senaste
12
månaderna.
Begränsningens
syfte
är
att minska
igenom golvet före årsskiftet
0,0%
0,0%
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och
används för att styra allokeringen i praktiken.

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är
10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 37,0%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

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

2

2018-09-30

2018-08-31

67,8
61,5
6,3
9,3%
37,0%
38,8%
2,9%

68,3
61,5
6,8
10,0%
40,0%
39,2%
2,1%
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Aktuell portfölj
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 67,8 mkr.
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i
placeringspolicyn.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Andel av portfölj
2018-09-30

Min

Max

1%
60%
1,7
39%
14%
25%
0%

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

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

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

Limiter

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

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

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsslag

Index

Svenska räntebärande värdepapper
Svenska aktier
Utländska aktier
Totalportföljen

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

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden
-0,1%
-0,4%
0,3%
-1,0%
0,1%
-1,1%
-2,4%
-2,4%
0,0%
-0,8%
-0,8%
0,0%
Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2017-12-31 sedan 2017-12-31
-0,5%
0,5%
-1,0%
10,8%
11,3%
-0,5%
8,4%
15,0%
-6,6%
3,0%
5,3%
-2,3%

Källa för index: Bloomberg

3
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Kommentarer kring eventuella avvikelser
Kassaflödesmatchningen
mellan
realränteobligationerna
och
de
kommande
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än
jämförelseindexet.
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad
Bevakning och rapportering
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar stiftelsen med Söderberg
& Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen,
pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av
portföljen (allokeringen) alltid innebär att stiftelsen kan leva upp till de åtaganden som ingår
i pensionsfonderingen.

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

2018-09-27
Dnr KS.2018.1030

1 (1)

Kommunstyrelsen

Hjälpmedelsförsörjning, ställningstagande till förlängning
av avtal med Sodexo AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2012, § 407, att Finspångs kommun
ska delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjning med Region
Östergötland och övriga kommuner i länet med villkoret att leverantören ska överta
ägandet av Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB.
Region Östergötland och kommunerna i länet gav fullmakt till Motala kommun att
genomföra upphandlingen. Avtal tecknades med Sodexo AB av varje kommun
respektive regionen att gälla för perioden 2015-06-01 till och med 2020-05-31.
Avtalet innehåller en klausul som gör det möjligt för kommunerna och regionen att
förlänga avtalet med maximalt fem år.
Region Östergötland har aktualiserat frågan om förlängning av avtalet redan nu då
en ny upphandling erfarenhetsmässigt tar lång tid att genomföra. Såväl regionen
som kommunerna är nöjda med nuvarande leverantör.
I samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet föreslår därför
förvaltningen att avtalet förlängs med fem år.
Förslag till beslut
1. Avtalet med Sodexo AB avseende hjälpmedelsförsörjning förlängs med fem
år till och med den 31 maj 2025.
2. Beslutet förutsätter att Region Östergötland och övriga kommuner i länet
fattar motsvarande beslut.
3. Motala kommuns upphandlingskontor får fullmakt och delegation att
förlänga avtalet med Sodexo Hjälpmedelsservice AB

Bilaga 1 Hjälpmedelsavtal

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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2018-§ 359

Dnr: KS.2018.1030

46 (53)

Hjälpmedelsförsörjning, ställningstagande till förlängning av
avtal med Sodexo AB
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2012, § 407, att Finspångs kommun
ska delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjning med Region
Östergötland och övriga kommuner i länet med villkoret att leverantören ska överta
ägandet av Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB.
Region Östergötland och kommunerna i länet gav fullmakt till Motala kommun att
genomföra upphandlingen. Avtal tecknades med Sodexo AB av varje kommun
respektive regionen att gälla för perioden 2015-06-01 till och med 2020-05-31.
Avtalet innehåller en klausul som gör det möjligt för kommunerna och regionen att
förlänga avtalet med maximalt fem år.
Region Östergötland har aktualiserat frågan om förlängning av avtalet redan nu då
en ny upphandling erfarenhetsmässigt tar lång tid att genomföra. Såväl regionen
som kommunerna är nöjda med nuvarande leverantör.
I samråd med Region Östergötland och övriga kommuner i länet föreslår därför
förvaltningen att avtalet förlängs med fem år.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-05.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Magnus Pirholt

2018-09-26
Dnr KS.2018.0186

1 (1)

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet
för gångare på Bergslagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Daniel Hansen som önskar att
övergångsställen på Bergslagsvägen, delen mellan Bergslagshallen och Mellangrind,
bör utrustas med blinkljus. Förslagsställaren framför att Bergslagsvägen är hårt
trafikerad och att det är svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Vidare
framför förslagsställaren önskemål att kommunen ska driva frågan vidare om det
inte är så att det är kommunen som är ansvarig för den aktuella vägen.
Vid kontakt med Daniel Hansen så är förslagsställaren även öppen för andra
lösningar, än den som föreslagits, som gör att bilisternas på ett bättre sätt
uppmärksammar gående som ska passera Bergslagsvägen.
När det gäller den del av Bergslagsvägen som medborgarförslaget avser så är det en
del av riksväg 51 där Trafikverket är väghållare och ytterst ansvarig för
utformningen av passager och övergångsställen längs vägen. Bergslagsvägen
används både av genomfartstrafik och lokal trafik inklusive kollektivtrafik och gångoch cykel. För att avlasta Finspångs centrala delar från trafik har kommun i
samarbete med Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie som medfört att det i
Länstransportplanen finns medtaget att en ny förbifart på sikt ska byggas. Det
kommer i framtiden avlasta Bergslagsvägen från trafik och ge möjligheter att
utveckla Bergslagsvägen att få en mer stadsmässig karaktär.
Utifrån att Bergslagsvägen idag utgör en barriär för oskyddade trafikanter föreslås
att medborgarförslaget tillkännages Trafikverket som ansvarig väghållare och att
kommunen tar upp aktuell frågeställning med Trafikverket.
Förslag till beslut
1. Att anse medborgarförslaget besvarat.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

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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Svar på medborgarförslag avseende höjd trafiksäkerhet för
gångare på Bergslagsvägen
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Daniel Hansen som önskar att
övergångsställen på Bergslagsvägen, delen mellan Bergslagshallen och Mellangrind,
bör utrustas med blinkljus. Förslagsställaren framför att Bergslagsvägen är hårt
trafikerad och att det är svårt att få bilisters uppmärksamhet vid passage. Vidare
framför förslagsställaren önskemål att kommunen ska driva frågan vidare om det
inte är så att det är kommunen som är ansvarig för den aktuella vägen.
Vid kontakt med Daniel Hansen så är förslagsställaren även öppen för andra
lösningar, än den som föreslagits, som gör att bilisternas på ett bättre sätt
uppmärksammar gående som ska passera Bergslagsvägen.
När det gäller den del av Bergslagsvägen som medborgarförslaget avser så är det en
del av riksväg 51 där Trafikverket är väghållare och ytterst ansvarig för
utformningen av passager och övergångsställen längs vägen. Bergslagsvägen
används både av genomfartstrafik och lokal trafik inklusive kollektivtrafik och gångoch cykel. För att avlasta Finspångs centrala delar från trafik har kommun i
samarbete med Trafikverket genomfört en åtgärdsvalsstudie som medfört att det i
Länstransportplanen finns medtaget att en ny förbifart på sikt ska byggas. Det
kommer i framtiden avlasta Bergslagsvägen från trafik och ge möjligheter att
utveckla Bergslagsvägen att få en mer stadsmässig karaktär.
Utifrån att Bergslagsvägen idag utgör en barriär för oskyddade trafikanter föreslås
att medborgarförslaget tillkännages Trafikverket som ansvarig väghållare och att
kommunen tar upp aktuell frågeställning med Trafikverket.

Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-05.
-----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
42

Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2018-02-28

2018-§ 42

Dnr: KS.2018.0186

21 (42)

Nytt medborgarförslag - höjd trafiksäkerhet för gångare på
Bergslagsvägen
Sammanfattning
Daniel Hansen skriver följande i sitt medborgarförslag:
”Jag anser att Bergslagsvägens övergångsställen (Från Bergslagshallen till
Mellangrind) bör utrustas med blinkljus vid varje övergångsställe. Vägen är
hårt trafikerad och speciellt vid korsningar är det extra svårt att få bilisters
uppmärksamhet vid passage. Om denna väg inte är kommunens ansvar så vill
jag att kommunen driver frågan mot ansvarig instans.”

Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter
åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
43
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Johan Malmberg

2018-01-24
Dnr KS.2017.0913

1 (3)

Svar på medborgarförslag - Uppställning av
Ljungströmturbin i Finspångs centrum
Inger Wellander har som representant för Turbinhistoriskt museum i Finspång
lämnat ett medborgarförslag till Finspångs kommun (Dnr: KS2017.0913, bifogas).
Inger skriver ”I samband med restaureringen/ombyggnaden av torget i Finspång tycker vi
inom Turbinmuseet att det vore på plats att hylla och komma ihåg bröderna Ljungström som
haft en avgörande betydelse för Finspångs utveckling”.
Ingers förslag är följande ”Vi föreslår därför att kanonen som nu står på torget, och
som inte har något med tillverkning i Finspång att göra byts ut mot en
Ljungströmsturbin.”
Förvaltningen har i beredningen av medborgarförslaget enligt sedvanlig rutin varit i
kontakt med förslagsställaren som inte haft något ytterligare att tillföra ärendet.
Inriktningsprogram för Finspångs centrummiljö – utgångspunkt för
bedömning
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 fem ledamöter till att bilda en ”Referensgrupp
för Finspångs centrummiljö”. Referensgruppen fick den 22 januari 2018
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett strategiskt inriktningsprogram för de
offentliga områdena i Finspångs centrum. Programmet skulle enligt uppdraget”
förtydliga vilken målbild Finspångs kommun har för de offentliga miljöerna, samt
vilka värden och kännetecken som den fortsatta utvecklingen och gestaltningen av
de olika ytorna skall utgå ifrån.”
Programmet ska ”ha ett vägledande syfte som betonar viktiga och centrala
utgångspunkter för hur de olika platserna ska utvecklas. Dels för att bidra till
kommunens attraktivitet men också för att främja viljan och lusten att vistas i och
utnyttja det gemensamma rummet som dessa ytor utgör för medborgare och
besökare. Däremot ska programmet inte resultera i ett färdigt gestaltningsförslag.”
De områden som pekas ut som Finspångs centrums offentliga ytor är:
- Förvaltningstorget
- Bergslagstorget
- Bruksparken
- Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset
- Strandområdet längs Stationsområdet

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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Följande frågeställningar utgjorde underlag för gruppens diskussioner för
inriktningsprogrammet:
- Vilka värden och kvaliteter ska miljöerna kännetecknas av?
- Vad vill vi ha ut av den offentliga platsen/platserna?
- Hur främjar vi en miljö som bidrar till liv, rörelse och attraktiv vistelse i centrum?
Bifogat till denna skrivelse finns inriktningsdokumentet - ” Från genomfart och transport
till vistelse, aktivitet och umgänge” (Dnr KS 2017.1157) som Kommunstyrelsen den 26
mars 2018 ställer sig bakom. inriktningsdokumentet för Finspångs centrum tar
fasta på tre bärande punkter:
- Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för
människor.
- De olika delarna: Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken Slottsparken/Engelska parken - Strandsidan vid stationsområdet - ska bindas ihop
till en sammanhängande helhet.
- Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och
dess invånare.
Förvaltningens ser är att det är utifrån den tredje punkten (Miljöns utformning ska vara
sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och dess invånare.) som
medborgarförslaget ska bedömas.
Förvaltningens bedömning
Läser man inriktningsdokumentet så ser man att det som avses med detta är att
”Det kan handla om att åstadkomma någon form av ”landmärke” – permanent eller
flexibelt; något som på ett tydligt sätt kan känneteckna Finspång som ort och dess
utveckling från bruksort till en ort med framtidsvisioner. Här är gruppens
uppfattning att låta Finspångs fyra element – vatten, eld, järn och glas fogas in i
miljön – som offentlig konst, utsmyckning, rörelse eller som något som skapar
funktion till exempel som sittytor. Här är det angeläget att inte bara ta vara på
historien utan också betona kommunens utveckling för framtid och tillväxt”
Hur ska man då med detta som vägledning se på en turbin i en centrummiljö? 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
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Johan Malmberg

2018-01-24
Dnr KS.2017.0913

3 (3)

framtidens, Finspång av den karaktär som inriktningsprogrammet för
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.
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.
Den del av Ingers medborgarförslag som handlar om att avlägsna kanonen som står
vid Bergslagstorget finner förvaltningen, med samma argumentation som ovan, är ett bra
förslag som bör bifallas. Att ersätta den med en turbin ligger dock som beskrivits ovan
inte inom inriktningsdokumentets intentioner.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att
1. Bifalla delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
avlägsnandet av kanonen på Bergslagstorget
2. Avslå delen av Inger Wellanders medborgarförslag som innebär
uppställningen av en turbin på Bergslagstorget.
3. Genom detta anse medborgarförslaget besvarat.
4. Meddela förslagsställaren beslutet
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Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i
Finspångs centrum
Inger Wellander har som representant för Turbinhistoriskt museum i Finspång
lämnat ett medborgarförslag till Finspångs kommun (Dnr: KS2017.0913, bifogas).
Inger skriver ”I samband med restaureringen/ombyggnaden av torget i Finspång tycker vi inom Turbinmuseet att
det vore på plats att hylla och komma ihåg bröderna Ljungström som haft en avgörande betydelse för Finspångs
utveckling”.

Ingers förslag är följande ”Vi föreslår därför att kanonen som nu står på
torget, och som inte har något med tillverkning i Finspång att göra byts ut
mot en Ljungströmsturbin.”
Förvaltningen har i beredningen av medborgarförslaget enligt sedvanlig rutin varit i
kontakt med förslagsställaren som inte haft något ytterligare att tillföra ärendet.
Inriktningsprogram för Finspångs centrummiljö – utgångspunkt för
bedömning
Kommunstyrelsen utsåg i mars 2015 fem ledamöter till att bilda en ”Referensgrupp
för Finspångs centrummiljö”. Referensgruppen fick den 22 januari 2018
kommunstyrelsens uppdrag att ta fram ett strategiskt inriktningsprogram för de
offentliga områdena i Finspångs centrum. Programmet skulle enligt uppdraget”
förtydliga vilken målbild Finspångs kommun har för de offentliga miljöerna, samt
vilka värden och kännetecken som den fortsatta utvecklingen och gestaltningen av
de olika ytorna skall utgå ifrån.”
Programmet ska ”ha ett vägledande syfte som betonar viktiga och centrala
utgångspunkter för hur de olika platserna ska utvecklas. Dels för att bidra till
kommunens attraktivitet men också för att främja viljan och lusten att vistas i och
utnyttja det gemensamma rummet som dessa ytor utgör för medborgare och
besökare. Däremot ska programmet inte resultera i ett färdigt gestaltningsförslag.”
De områden som pekas ut som Finspångs centrums offentliga ytor är:
- Förvaltningstorget
- Bergslagstorget
- Bruksparken
- Bergslagsvägens sträckning från Bergslagstorget upp till Kulturhuset
- Strandområdet längs Stationsområdet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Följande frågeställningar utgjorde underlag för gruppens diskussioner för
inriktningsprogrammet:
- Vilka värden och kvaliteter ska miljöerna kännetecknas av?
- Vad vill vi ha ut av den offentliga platsen/platserna?
- Hur främjar vi en miljö som bidrar till liv, rörelse och attraktiv vistelse i centrum?
Bifogat till denna skrivelse finns inriktningsdokumentet - ” Från genomfart och transport
till vistelse, aktivitet och umgänge” (Dnr KS 2017.1157) som Kommunstyrelsen den 26
mars 2018 ställer sig bakom. inriktningsdokumentet för Finspångs centrum tar
fasta på tre bärande punkter:
- Finspångs centrum ska gå från transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för
människor.
- De olika delarna: Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken Slottsparken/Engelska parken - Strandsidan vid stationsområdet - ska bindas ihop
till en sammanhängande helhet.
- Miljöns utformning ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och
dess invånare.

Förvaltningens ser är att det är utifrån den tredje punkten (Miljöns utformning
ska vara sådan att den är stolthetsskapande för Finspång och dess invånare.) som
medborgarförslaget ska bedömas.
Förvaltningens bedömning
Läser man inriktningsdokumentet så ser man att det som avses med detta är att
”Det kan handla om att åstadkomma någon form av ”landmärke” –
permanent eller flexibelt; något som på ett tydligt sätt kan känneteckna
Finspång som ort och dess utveckling från bruksort till en ort med
framtidsvisioner. Här är gruppens uppfattning att låta Finspångs fyra
element – vatten, eld, järn och glas fogas in i miljön – som offentlig konst,
utsmyckning, rörelse eller som något som skapar funktion till exempel som
sittytor. Här är det angeläget att inte bara ta vara på historien utan också
betona kommunens utveckling för framtid och tillväxt”
Hur ska man då med detta som vägledning se på en turbin i en
centrummiljö? 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

Justerandes signatur
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kommunicera och inte något som automatiskt i sig själv förstås som en
symbol för nutidens, eller framtidens, Finspång av den karaktär som
inriktningsprogrammet för 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. 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.
Den del av Ingers medborgarförslag som handlar om att avlägsna kanonen som
står vid Bergslagstorget finner förvaltningen, med samma argumentation
som ovan, är ett bra förslag som bör bifallas. Att ersätta den med en turbin
ligger dock som beskrivits ovan inte inom inriktningsdokumntets intentioner.
Kommunstyrelsens beslut
1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2018-11-05.
-----
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Inriktningsprogram för Finspångs centrums allmänna ytor:
”Från genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!”

Utgångspunkt 1: Från transportytor till vistelseytor!
Bergslagstorget och Bergslagsvägens sträckning genom centrum har i stor utsträckning haft
karaktären av transportytor – för busstrafiken så länge torget fungerade som den centrala
kollektivtrafikplatsen, och som genomfartstrafik med bil från tätortens östra del till de västra delarna.
Även det faktum att gamla bron haft kvar sin vägbredd sedan den tid den utgjorde den egentliga
genomfarten genom tätorten har inbjudit till en relativt stark känsla av transportled genom tätorten.
Detta har enligt gruppens bedömning också betytt att känslan av det offentliga rummets betydelse
som vistelseyta och mötesplats över tid kommit att begränsas. Trafik och parkeringar – bilar och
kollektivtrafik har främjats på bekostnad av gång- och cykeltrafik (även om även denna trafik har haft
sina särskilda ytor) och kanske också gjort att de offentliga ytornas potential att utformas för vistelse,
möten, rekreation och aktivitet inte har kunnat tas tillvara. I detta sammanhang vill vi också lyfta in
platsernas betydelse för att utnyttja service och kultur i form av till exempel caféer, matupplevelser
och offentlig konst och den handel som kommer att ha en långsiktig potential i ett föränderligt
konsumtionsmönster.
Vår första utgångspunkt i inriktningsprogrammet är alltså att Finspångs centrum ska gå ifrån
transportstråk och fordonsytor till vistelseytor för människor!
Utgångspunkten innebär också följande ställningstaganden från gruppen:
-

Det ska vara lätt att ta sig till centrum med bil – men ta bort möjligheten att åka igenom
centrum med bil!

Gör om nuvarande del av Bergslagsvägen genom centrum från korsningen Bergslagsvägen/
Finsterwaldevägen upp till västra infarten till parkeringen mitt emot blivande vårdcentrum till ett
gångstråksområde fritt från biltrafik med undantag av färdtjänst och varutransporter. Parkering i
centrum bör i första hand hänvisas till parkeringsgaraget i centrum och i kommunhuset samt endast i
mindre omfattning på Bergslagstorget. Detta bör ske genom tydlig skyltning till dessa ytor.

-

Säkerställ och främja kommunikation genom området för gång- och cykeltrafik; skapa
parkeringsmöjligheter för cyklar

Inriktningen för kommunikationen genom centrum ska vara att främja gång- och cykeltrafik. Här bör
också beaktas möjligheten att ändra bredden på bron över Finspångsån på Bergslagsvägen som
uppmanar till genomfart som den ju en gång var en del av. En förändring av den och vägsträckan
fram till Finsterwaldevägen bör ingå i kommunikationslösningen.
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Genom att förändra Bergslagstorget och ta bort möjligheten till allmän genomfartstrafik för bil i
området till förmån för vistelse och rörelse ska gång- och cykelmöjligheterna tydligt främjas. Det
innebär att möjligheten att parkera cyklar ska beaktas vid den fortsatta gestaltningen.
-

Tillse att tillgängligheten för de med funktionshinder underlättas.

Det är viktigt att utformningen av de olika ytorna ger möjlighet för alla att visats på de offentliga
ytorna. Det är därför viktigt att säkerställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
när förändringar av miljöerna genomförs. Det handlar om möjligheten att ta sig till de olika delarna,
där vi behöver säkerställa att bilparkeringar i den omedelbara närheten till området främst ska
prioritera P-möjlighet för fordon med tillstånd. Det handlar också om att beakta materialval för olika
ytor, liksom att vi utformar olika miljöer på ett sådant sätt som inte försvårar möjligheten för
exempelvis rullstolar att ta sig fram.
De tre ovanstående punkterna innebär att vi behöver ta hänsyn till denna inriktning genom att
formulera en tydlig och långsiktig ”trafik- och parkeringsstrategi” för de centrala delarna av Finspång.
Detta är ett särskilt uppdrag utanför referensgruppens uppdrag med detta inriktningsprogram som är
prioriterat i budget och strategisk plan för 2018.

Utgångspunkt 2: Bind ihop de olika delarna: Förvaltningstorget –
Bergslagstorget – Bruksparken – Slottsparken/Engelska parken –
strandsidan vid stationsområdet - till en sammanhängande helhet.
De tre ”stora” ytorna Bruksparken, Bergslagstorget och förvaltningstorget behöver på ett tydligare
sätt bindas ihop. De är i dag separerade från varandra både höjdmässigt – de utgör tre olika nivåer –
men innehåller också olika inslag som skapar barriärer mellan de olika områdena. Detta i form av
såväl murar och avsatser, främst mellan Bergslagstorget och förvaltningstorget, men också genom
Bergslagsvägens sträckning mellan de båda ytorna. Även Finsterwaldevägen skär av passagen mellan
Bergslagstorget och Bruksparken. Här behövs ett tydligare flödestänkande infogas i planeringen av
den framtida miljön. Den andra utgångspunkten är därför att skapa en sammanhängande helhet
mellan dessa tre ytor.
I sammanhanget är det också viktigt att ge förvaltningstorget en funktion. Idag är det en relativt
”död” och oattraktiv yta som inte inbjuder till vistelse. Snarare ger den en känsla av central
”bakgård”, med sin oanvända scen och den trappa som passerar ner på baksidan av scenen mot
Mattias Kaggs väg.
När vi tänker sammanhang och flöde mellan de tre ytorna/områdena är det är viktigt att hantera
”skarven/övergången” mellan den gamla slotts- och bruksmiljön där den övergår att möta det mer
moderna delarna (Läs: Bruksparkens anslutning till slottsparkens miljö och dess övergång till torgytan
Bergslagstorget).
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Gruppen har i denna analys gjort följande ställningstagande:
-

-

-

-

Inriktningen för Bergslagstorget användning ska fokusera på vistelseytor, mötesplatser och
ges karaktären av offentliga ”vardagsrum”!
Inriktningen för förvaltningstorgets användning ska fokuseras på att ytan ges en
användbarhet som kan utnyttjas som ”ett arbetsrum” för kreativa möten och arbetsplatser i
en spännande utomhusmiljö.
Inriktningen för Bruksparken skall fokusera på ytor som lämpar sig för rekreation, lek och
evenemang!
Bind ihop Bruksparken med slottsparken och med grönområdet på andra sidan järnvägen
ner mot Skuten, samt längs stationsområdet och Bildningen. Här måste också säkerställas att
någon form av säker övergång över järnvägen är möjlig samt att området görs tillgängligt.
Området behöver också ges en mer attraktiv utformning med möjlighet till promenadvägar
och sittplatser.
Förstärk det offentliga rummets attraktivitet genom att skap en miljö där man vill vistas! För
in gröna inslag i miljön – ”torgparker” och skapa variation genom rumsindelning som ger
möjlighet till lek och aktivitet.
Möjliggör också ytor för torghandel – men se till att den kan ske i ”ordnade former”!

Utgångspunkt 3: Miljöns utformning ska vara sådan att den är
stolthetsskapande för Finspång och dess invånare
Det är viktigt – inte minst nu när vi sätter upp höga tillväxtmål för vår befolkningsökning fram till
2035 – och när vi nu också går in och har möjlighet att omgestalta våra offentliga rum - att vi gör det
på ett sätt som skapar attraktivitet och uppmärksamhet över hur centrummiljöerna utformas och
används av medborgare och besökare. Gruppen har därför som sin tredje utgångspunkt att det vi gör
ska vara stolthetsskapande för Finspång och dess invånare.
Vi behöver därför våga mera: våga sticka ut, våga vara lite djärva och våga pröva nytt! Det kan handla
om att åstadkomma någon form av ”landmärke” – permanent eller flexibelt; något som på ett tydligt
sätt kan känneteckna Finspång som ort och dess utveckling från bruksort till en ort med
framtidsvisioner. Här är gruppens uppfattning att låta Finspångs fyra element – vatten, eld, järn och
glas fogas in i miljön – som offentlig konst, utsmyckning, rörelse eller som något som skapar funktion
till exempel som sittytor. Här är det angeläget att inte bara ta vara på historien utan också betona
kommunens utveckling för framtid och tillväxt.
Att vara djärva, ha modet att sticka ut och pröva nytt ger oss också förutsättningar att vara flexibla. I
stället för en stor investering där vi bygger fast oss för lång tid är det gruppens uppfattning att vi i
stället gestaltar och omgestaltar våra miljöer – över tid och med anpassning till årstid. Ett
sommartorg kan till exempel med fördel omgestaltas till något annat vintertid.
Att arbeta på detta sätt ger oss också möjligheten att i dialog med medborgarna få synpunkter på
vad som uppskattas eller kan bli annorlunda och bättre. Ett prövande, nyfiket och utmanande
arbetssätt kan också i sig vara lockande – vad kommer att hända nu – och vad händer härnäst?
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Arbetssättet öppnar i sig för möjligheten till interaktivitet med medborgare, näringsidkare,
föreningsliv och kommunens verksamheter – inte minst inom kulturområdet. Ett levande centrum är
förmodligen ett centrum som just lever – inte en färdigbyggd miljö utan en miljö med möjligheter.
Avslutningsvis: Till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i centrum och utnyttjar
platserna som ett levande centrum kan bli verklighet.

Referensgruppen för Finspångs centrummiljö
-

Herman Vinterhjärta (mp), sammankallande

-

Stefan Carlsson (v)

-

Hugo Andersson (c)

-

Christer Lundström (l)

-

Patrick Karlsson (s) (ersättare Britt-Marie Jahrl (s))
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Nytt medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i
Finspångs centrum
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in om att hylla och komma ihåg bröderna
Ljungström genom att ställa upp en Ljungströmturbin i Finspångs centrum.
Förslagställaren framför att bröderna Ljungström har haft en avgörande betydelse
för Finspångs utveckling.
Förslagställaren föreslår att i samband med restaurering och ombyggnad av torget i
Finspång byts den kanon som nu står på torget ut mot en Ljungströmsturbin.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och
därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

Anvisning av medel för Bergslagstorget vintern 2018-2019

Bakgrund – Sommartorget 2018
Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för
centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat ”Cirkustorg”
som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde
i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö. Vi
”provmöblerade” olika ytor för att skapa olika rumsliga delar genom konstgräsytor,
flyttbara träd, bänkar/sittplatser, en cirkusinspirerad lekplats i form av en manege
samt monterade belysning över detta. Vi utrustade också ytan med schack – och
fiaspel. De gamla busskurarna på torget återanvändes till utebibliotek, åsiktsmöjlighet (tyvärr med begränsat gensvar) och turistinformation. Beklagligtvis
förstördes några av kurarnas rutor i slutet av augusti. I övrigt har allt som vi
möblerat torget med i princip fått vara ifred.
”Sommartorget” har i allt väsentligt mottagits väl av medborgarna – även om också
kritiska röster finns. Sett till det stora antalet människor som vistats på de
iordningställda ytorna får man nog ändock anse det hela som mycket lyckat. Många
har också använt schack- och fiaspelet – så mycket så att de har blivit utslitna! De
flesta av de som nu utnyttjat platsen hade troligen inte vistats här om inte detta
initiativ tagits, stötts av kommunstyrelsen och genomförts.
När sommar övergår till vinter – utformning av Vintertorget 2018 -2019
Referensgruppen för Finspångs centrummiljö har nu diskuterat hur ytorna bör tas
om hand efter sommarsäsongen. För insatser under vintern 2018 - 2019 vill därför
förvaltningen, utifrån centrumgruppens utvecklingstanke, att kommunstyrelsen
ställer medel till förfogande för att omforma torget till en vintermiljö där det
centrala inslaget kommer vara en isbana (syntetisk konstis) om ca 150 kvadratmeter
som är åkbar med riktiga skridskor1. Denna anläggs ovanpå befintlig lekmanege som
på detta sätt kan återanvändas nästa sommar. Vidare behålls befintliga ljusslingor i
mitten av torget men flaggspelen ersätts av grangirlanger och glitter.
1

En syntetisk is bedöms ha en livslängd på 15 – 20 år och kan användas året runt. Denna is kan
också flyttas till annan plats efter vintersäsongen.
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Busskurarna repareras, nya stämningsbilder sätts upp i dessa och möjligheten att
låna skridskor på samma sätt som man nu kunnat låna spel genomförs. Vidare
kommer träd och planteringar att ges vintertema – med utökad belysning för att lysa
upp de mörka vintermånaderna.
Vidare planeras för möjligheten att också koppla ihop torget med Bruksparken
genom att skapa utrymme för aktivitet i form av ett kortare skidspår i Bruksparken
– endera genom naturlig snö (vilket är svårt att beställa) eller i form av konstsnö i
samarbete med Finspångs Skidallians. Här planeras för möjligheten att låna skidor
för att utnyttja spåret. I miljön runt spåret kommer olika ”installationer” för att
understryka känslan av vinter att utplaceras.
Sammantaget bör detta kunna locka invånarna – inte minst barnfamiljer – att
fortsätta att vistas och genomföra aktiviteter i Finspångs centrum även vintertid.
För till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i centrum och
utnyttjar platserna som ett levande centrum kan bli verklighet.
Kostnaden för denna omställning från ”sommar- till vintertid” är 550 000 kronor,
baserad på offerter och förfrågningar avseende nödvändiga arbeten. I kostnaderna
ingår investeringar i utrustning (bekostas av investeringsmedel enligt nedan), samt
arbets- och installationskostnader för el, arbetskostnader för omställning från
sommar- till vintertema, reparationskostnader av busskurar, måleri, skötselkostnader
och inköp av låneutrustning samt kostnader för vinteranpassning av växtlighet
(bekostas av medel för utvecklings- och omställningskostnader enligt nedan).
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen, med inriktningsprogrammet för de
offentliga rummen i Finspångs centrum som bakgrund,

1. Att anvisa totalt 550 000 kronor till ovanstående centrumutvecklingsåtgärder
för vintersäsongen 2018 – 2019.
2. Att finansieringen sker med 300 000 kronor ur investeringsmedel för offentliga
miljöer och med 250 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för utvecklingsoch omställningsinsatser enligt budget 2018.
3. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Kommunstyrelsen

Äldreomsorgstaxa i Finspångs kommun 2019
Sammanfattning
Under 2010 genomfördes en omfattande översyn av Finspångs kommuns
äldreomsorgstaxa. Grunden för arbetet var att så långt som möjligt ta fram en
modell där avgifterna indexuppräknas för att minimera behovet att årligen
fastställa avgifterna i kommunfullmäktige. Genom att ha denna modell så
möjliggör det att Finspångs kommun kan ta ut rätt avgifter utifrån maxtaxan.
Äldreomsorgstaxan har sedan beslutet 2010 reviderats en gång på grund av en
lagjustering.
Sektor vård och omsorg har under 2018 genomfört en översyn av träffpunkter
och dagverksamhet. Det kan konstateras att dagverksamheten främst inom
demens har haft en låg beläggning under de senaste åren.
De som beviljas dagverksamhet men inte har andra insatser tackar nej på grund
av kostnaden. Biståndshandläggarna uppger att det finns många personer som
skulle behöva dagverksamhet men som tackar nej då det är för dyrt.
Kommunens demenssjuksköterska konstaterar att det saknas aktiviteter och
verksamheter som riktar sig till yngre dementa samt att det behöver finnas
alternativ till de som nyligen fått sin diagnos och är i tidigt skede av
demenssjukdomen. Detta styrks även i utvärderingen av de nationella riktlinjerna
gällande vård och omsorg vid demenssjukdom som gjorts av Socialstyrelsen.
Arbetsgruppen som genomfört översynen av träffpunkter och dagverksamheter
menar att det är önskvärt att Finspångs kommun tar bort avgiften för
dagverksamheten och att brukaren fortsättningsvis endast betalar för kost och
transport till dagverksamheten.
Intäkter för avgift dagverksamhet och kost dagverksamheten konteras på samma
ansvar och konto. 2017 uppgick intäkterna till 346 tkr och under år 2018 har en
minskning skett. Intäkterna fram till och med augusti är 170tkr och prognos för
helår är 255tkr. Om avgiften för dagverksamheten tas bort kommer de brukare
som har hemtjänst över 6 timmar inte påverkas av avgifterna då
betalningsutrymmet fördelas om till hemtjänstavgiften. Det innebär att det blir en
ökning av intäkter för hemtjänstinsatser samtidigt som intäkterna för
dagverksamhetens sänks. Det stora flertalet av dagens brukare på
dagverksamhetens har andra insatser och kommer således inte att påverkas.
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För de brukare som har få insatser och som har ett betalningsutrymme kommer
avgiften att sänkas om avgiften för dagverksamheten tas bort. Det faktiska
intäktsbortfallet för sektor vård och omsorg beräknas bli 22tkr utifrån
brukarantal i augusti 2018. Förslaget innebär att brukare som sagt nej till
dagverksamhet på grund av avgiften kommer att kunna nyttja tjänsten och det
kommer innebära en volymökning.
Sektor vård och omsorg föreslår förtydligande och revidering av
äldreomsorgstaxan enligt nedan
-

-

Avskaffa avgiften för dagverksamhet enligt förslag från arbetsgruppen
”Träffpunkter och dagverksamheter”.
Avgift för transporter avlidna hanteras idag enligt särskild rutin och i de
fall det är aktuellt inkluderas avgiften på ordinarie slutfaktura. Avgiften
bör inkluderas i kommunens äldreomsorgstaxa och innebär att om
anhöriga vill att kommunen ombesörjer transport mellan särskilt boende
och bårhus debiterar kommunen faktisk kostnad till dödsboet.
Finspångs kommun har samma skrivelse som propositionen 2000/01:149
dvs ”bör” istället för ”ska” enligt nuvarande taxa på sid 5. Den nya
lydelsen blir:
”Kommunen skall i båda fallen höja nivån på minimibeloppet i skälig
omfattning under förutsättning att kostnaderna är av den karaktären att de
bör tillgodoses inom ramen för förbehållsbeloppet.”

Utöver ovanstående har ändringar av redaktionell art gjorts.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
1. Anta den nya äldreomsorgstaxan
2. Att taxan gäller från och med 1 januari 2019
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ÄLDREOMSORGSTAXAN

I

FINSPÅNGS

KOMMUN

Inledning
Avgifter för äldre- och handikappomsorgen regleras i Socialtjänstlagens 8 kapitel.
Äldres möjligheter till ett tryggt och gott liv är beroende av flera faktorer. Pensionerna skall
ge ekonomisk trygghet. Aktiviteter inom kultur- och föreningsliv, arbetsliv och även andra
delar av samhället skall bidra till att ge äldre ett innehållsrikt liv. Det ska vara möjligt att bo
kvar i sin bostad så länge som möjligt, ha tillgång till ett gott socialt nätverk, deltaga och vara
aktiv i samhällslivet. Äldreomsorgen skall ge stöd när den egna förmågan sviktar. Hälso- och
sjukvården skall finnas tillgänglig när den behövs. Mångfalden av insatser och det faktum att
flera huvudmän och andra aktörer ansvarar för eller på annat sätt påverkar äldres
livsbetingelser präglar innehållet i och omfattningen av de nationella målen för äldrepolitiken.

Avgifter inom hemtjänsten
Enligt Socialtjänstlagen 8 kap 2 § får skälig avgift tas ut för hemtjänst, sådant boende som
avses i 5 kap 5 § andra stycket, (särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor som behöver särskilt stöd), eller 7 § tredje stycket (bostäder med särskild service
för människor med funktionshinder). Avgifterna får dock inte överstiga kommunens
självkostnader. 1
Avgifter för hemtjänst får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 § tredje stycket
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), uppgå till så stort belopp att den enskilde inte
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov, boendekostnader och andra normala
levnadskostnader.2
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att omsorgstagarens make eller
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation.
Hemtjänstbegreppet omfattar enligt lagen uppgifter av servicekaraktär och uppgifter som är
mer inriktade mot personlig omvårdnad. Med serviceuppgifter avses bl. a. praktisk hjälp med
hemmets skötsel, såsom städning och tvätt, hjälp med inköp, ärenden på post- och bankkontor
och hjälp med tillredning av måltider, eller distribution av färdiglagad mat.3
Med personlig omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska,
psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna äta och dricka, klä och
förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta isolering
eller för att den enskilde skall känna sig trygg och säker i det egna hemmet. Vidare ingår i
hemtjänstbegreppet även viss ledsagning respektive avlösning av anhörig som vårdar.
Av 3 kap 6 § socialtjänstlagen (2001:453) framgår att socialnämnden genom hemtjänst,
dagverksamheter och liknande social tjänst bör underlätta för den enskilde att bo hemma och
ha kontakt med andra.4

1

Prop. 2000/01:149 sid. 6, Socialtjänstlagen 8 kap. 2 §

2

Prop. 2000/01:149 sid 7, Socialtjänstlagen 8 kap. 4 §
Prop. 2000/01:149 sid. 23
4
Prop. 2000/01:149 sid. 22
3

2
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Syftet med hemtjänsten är sålunda bl. a. att underlätta den dagliga livsföringen för enskilda
personer. Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt som i särskilt boende.

Högkostnadsskydd
Lagen föreskriver ett högkostnadsskydd. Avgifter för äldre- och handikappomsorg i form av
en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och
sjukvård, uppgår till en tolftedel av 53.92% av prisbasbeloppet. Hyra för permanent särskilt
boende regleras av Jordabalken (hyreslagstiftningen).5

Förbehållsbelopp
Exempel på beräkning av förbehållsbelopp
Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
=

Summa inkomster

1)

Minimibelopp

2) + Ev. Individuellt tillägg
3) - Ev. Individuellt avdrag
+ Bostadskostnad
=

Förbehållsbelopp

Summa inkomster – Förbehåll = Avgiftsutrymme

Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av sina egna
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård
respektive bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen.6
Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp i fråga om kostnader för
personliga behov och övriga normala levnadskostnader utom boendekostnaden. En grupp
omsorgstagare vars behov särskilt bör framhållas är yngre med funktionshinder. Lägsta nivå
på minimibeloppet är för ensamstående en tolftedel av 135,5 procent av prisbasbeloppet samt
för sammanlevande makar eller sambo en tolftedel av 114,5 procent av prisbasbeloppet
vardera.

5

Prop. 2000/01:149 sid. 42 Socialtjänstlagen 8 kap. 2 §

6

Prop. 2000/01:149 sid. 35
3
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Yngre funktionshindrades minimibelopp bör beräknas till en nivå som överstiger äldre
omsorgstagare med upp till tio procent. Kommunen bör i vissa situationer bestämma
minimibeloppet till en högre nivå och får i vissa andra fall bestämma minimibeloppet till en
lägre nivå. Den ena situation gäller kost, yngre personer med funktionshinder förbehålls ett
högre belopp för livsmedelskostnaden än äldre personer. Den andra situationen som
regeringen vill framhålla avser yngre funktionshindrade omsorgstagares behov av medel för
att möjliggöra bosättning och familjebildning etc. Till minimibeloppet skall den enskildes
boendekostnad läggas.7

Minimibelopp
Beräkning av minimibelopp
Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
=

Summa inkomster

1)

Minimibelopp

2) + Ev. Individuellt tillägg
3) - Ev. Individuellt avdrag
+ Bostadskostnad
=

Förbehållsbelopp

Summa inkomster – Förbehåll = Avgiftsutrymme
Minibeloppet8 omfattar följande poster:

7
8



normalkostnader för livsmedel, alla måltider



kläder och skor



fritid, hygien och förbrukningsvaror



dagstidning, telefon och tv-avgift



möbler och husgeråd



hemförsäkring

Prop. 2000/01:149 sid. 41
Prop. 2000/01:149 sid. 39, Socialtjänstlagen 8 kap. 7 §
4
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Högre minimibelopp9
Det kan finnas situationer när en enskild omsorgstagare har fördyrade levnadskostnader inom
ramen för de poster som det lagstadgade minimibeloppet avser täcka. Det kan också
förekomma att enskilda därutöver av olika skäl har andra levnadskostnader än dessa.
Kommunen skall i båda fallen höja nivån på minimibeloppet i skälig omfattning under
förutsättning att kostnaderna är av den karaktären att de bör tillgodoses inom ramen för
förbehållsbeloppet. Det krävs vidare att kostnaderna är av varaktig karaktär samt att behovet
avser ett inte oväsentligt belopp.
Nedan anges exempel på individuellt tillägg:


fördyrad kost, till exempel på grund av att maten erhålls via hemtjänsten i ordinärt
eller särskilt boende eller i dagverksamhet, eller på grund av att omsorgstagaren är
yngre och därför normalt sett har en högre kostnad för matkonsumtion.



äldre och funktionshindrade personers familje- och arbetssituation



t. ex. underhållskostnad för minderåriga barn, arbetsresor samt andra kostnader som
behövs för en familjs underhåll.3:2



kostnader till följd av funktionshinder bland annat för rehabilitering/habilitering inkl.
resor



yngre funktionshindrade personers rätt till fritidsaktiviteter, naturliga för yngre
personer



yngre funktionshindrade personers behov av medel för bosättning, familjebildning etc.



kostnader för god man.

Kommunen bör beakta kostnader som följer av andra aktiviteter eller ändamål som den
enskilde av olika anledningar inte kan eller bör avstå ifrån.
I prövningen av enskildas merkostnader är kommunen inte skyldig att beakta tillfälliga
kostnader av mindre storlek. Sådana kostnader ska den enskilde finansiera inom ramen för det
lagstadgade minimibeloppet.
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre eller
lägre minimibelopp. Den enskilde måste dock vara behjälplig med att lämna kommunen
uppgifter till grund för denna prövning.

9

Prop. 2000/01:149 sid. 40, Socialtjänstlagen 8 kap. 8 §
5
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Minimibelopp för barn
Minimibelopp för barn är livsmedel för respektive ålder, individuella kostnader, kläder, skor,
fritid och lek, barn- och ungdomsförsäkring samt hushållskostnader för de antal personer man
är för en mellanstor stad. Följer Konsumentverkets rekommendationer och ändras årligen.

Lägre minimibelopp10
I några undantagsfall får kommunen bestämma minimibeloppet till en lägre nivå än vad som
framgår av lagen. Detta får dock ske endast om en omsorgstagare inte har en kostnad som
minibeloppet skall täcka därför att denna kostnad antingen:


ingår i avgiften för hemtjänst eller dagverksamhet eller



ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende eller,



tillhandahålls kostnadsfritt.

Minibeloppet i särskilt boende i Finspångs kommun sänks för följande poster:

10



Förbrukningsvaror: tillhandahålls av kommunen.



Hushållsel: den enskilde har ingen sådan utgift, avgiften ingår i hyran.



Möbler/husgeråd i allmänna utrymmen: minskas med motiveringen att den enskilde ej
har utgift för nyanskaffning av husgeråd.



Fritidsaktiviteter: Vissa fritidsaktiviteter ingår i boendet och är kostnadsfritt.



Hygien: Vissa hygienartiklar tillhandahålls och ingår i avgiften.



Hårvård och fotvård svarar den enskilde för.

Prop. 2000/01:149 sid. 40, Socialtjänstlagen 8 kap. 8 §

6
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Beräkning av avgift11
Beräkning av inkomst
Nettoinkomst
+ Bostadstillägg
=

Summa inkomster

1)

Minimibelopp

2) + Ev. Individuellt tillägg
3) - Ev. Individuellt avdrag
+

Bostadskostnad

=

Förbehållsbelopp

Summa inkomster – Förbehåll = Avgiftsutrymme

Avgiftsunderlaget (inkomsten) ska beräknas utifrån aktuella förvärvs- och kapitalinkomster
som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen med tillägg av vissa typer av
ersättningar som är undantagna från beskattning i Sverige. Bostadsbidrag, bostadstillägg och
särskilt bostadstillägg skall anses som inkomst. Förmögenhet och förmögenhetsskatt skall inte
påverka avgiftsunderlaget. Alla inkomster beräknas netto – efter avdrag för preliminär skatt.
Avgiften kan fastställas utan hänsynstagande till underhållsavtal mellan makar.
Barns inkomst och förmögenhet räknas inte med i avgiftsunderlaget.12
Som inkomster räknas:

11
12



Aktuella pensionsinkomster, t.ex. premie-, garanti-, efterlevande-, tjänste- och
folkpension, pensionstillskott, ATP, SPV, KPA, SPP, privata pensionsförsäkringar,
utländsk pension som är skattepliktig i Sverige och övriga pensioner.



Aktuella förvärvsinkomster: se Information från Pensions Myndigheten,
Bostadstillägg för pensionärer och Inkomstskattelagen



Inkomst av tjänst och inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet.

Prop. 2000/01:149 sid. 48-49
Socialstyrelsens meddelandeblad 14/02
7
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Förmögenhetsavkastning såsom bankmedel- och värdepappersavkastning, reavinster,
nettointäkt av uthyrning av privatbostad. Den enskildes förmögenhet skall dock inte
påverka avgiftens storlek.



Övriga inkomster såsom försörjningsstöd



Livräntor



AGS-försäkring för sjukfall som inträffat före år 1991



Arbetsmarknadsstöd



Den skattepliktiga delen av vårdbidrag



Studiemedel i form av studiebidrag



Skattefria stipendier till den del de överstiger 3000 kronor



Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg

Skattefria inkomster som inte skall tas med som inkomst vid avgiftsberäkningen13:


Barnbidrag



Bistånd enligt socialtjänstlagen



Introduktionsersättning för flyktingar



Ersättning som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar



Assistansersättning



Den del av vårdbidraget som utgör ersättning för merutgifter

Kyrkoavgiften får inte exkluderas av kommunen vid inkomstberäkningen.14
Avgift till trossamfund är frivillig och ska ej frånräknas bruttoinkomsten.
Retroaktiva avgifter
Enligt kommunallagen får kommunen inte fatta beslut ”med tillbakaverkande kraft som är till
nackdel för medlemmarna, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Ett ”sakligt skäl”
kan sannolikt vara om den enskilde uppenbarligen undanhållit uppgifter eller lämnat direkt
felaktiga uppgifter vid kommunens utredning av avgiftsunderlag, bostadskostnader etc. Detta
är inte rättsligt prövat hittills15.

13

Meddelandeblad Socialstyrelsen 14/02 sid 4
Cirkulär Svenska Kommunförbundet 2004:99
15
www.socialstyrelsen.se frågor och svar om avgifter i äldre- och handikappomsorgen- Beslut om avgifter
publicerat 2010-09-20 18:04.
14

8
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Inkomstförfrågan
Den aktuella inkomsten ligger som grund för beräkning av avgiftsunderlag. Uppgifter
inhämtas i alla nya biståndsärenden i samband med att utredning om bistånd genomförs.
Inkomstuppgifter skall för pågående ärenden inhämtas och uppdateras en gång per år,
Inkomstuppgifter hämtas via Procapita från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten en
gång i månaden och uppdateras vid ändringar och med ny beräkning samt nytt avgiftsbeslut
fattas. Idag har allt fler brukare privata pensionsförsäkringar dessa försäkringar kommer inte
med automatiskt från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. För att kommunen ska
debitera rätt avgift bör senaste deklaration och hyresavi ska lämnas som komplement till
underlagen.
När omsorgstagaren av någon anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen
använda sig av tillgängliga uppgifter, tex. från Försäkringskassan. Om brukare vill avstå att
lämna inkomstuppgifter, lämnas dessa uppgifter på inkomstförfrågan och en högsta avgift tas
ut för hemtjänstinsatserna.
I de fall uppgifter framkommer om ändrade förhållanden beträffande inkomst, förmögenhet,
fastighetsinnehav eller annat som påverkar betalningsutrymmet under innevarande år skall ny
beräkning ske.
Avgiftsutrymmet
Avgiftsutrymmet får tas i anspråk upp till högkostnadsbeloppet under förutsättning av att
hemtjänstinsatserna i ordinärt eller särskilt boende uppgår till detta belopp.
Kostnaden för heldygnskost i särskilt boende och korttidsvistelse eller matdistribution
tillkommer utöver hemtjänstavgiften.
Kostnaden består av två delar, råvarukostnad och tjänstekostnad. Råvarukostnaden debiteras
alltid utöver avgiften då denna kostnad ingår i minimibeloppet. Tjänstekostnaden debiteras
om det finns ekonomiskt utrymme för denna. Om ekonomiskt utrymme ej finns jämkas
tjänstekostnaden.

Bostadskostnad
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper skall i Finspångs Kommun beräknas
enligt de schablonregler som tillämpas av Pensionsmyndigheten vid beräkning av
bostadstillägg till pensionärer (BTP).
Dessa regler kan sammanfattas enligt följande:
Hyresrätt:


Aktuellt hyresbelopp och obligatoriska avgifter

Bostadsrätt:


Aktuell avgift (hyresbelopp)

9

71

ÄLDREOMSORGSTAXAN



I

FINSPÅNGS

KOMMUN

70% av räntekostnader för bostadslån

Eget enfamiljshus:


70% av räntekostnader för bostadslån



70% av tomträttsavgäld



Kommunal fastighetsavgift



Bostadsuppvärmning och uppvärmning av vatten beräknas schablonvis (zon 3) och
övriga driftskostnader beräknas schablonvis enligt Pensionsmyndighetens föreskrifter.

Eget tvåfamiljshus:


Bostadskostnaden beräknas på samma sätt som vid enfamiljshus och fördelas på
respektive lägenhet.

Arrenderat småhus:


På lantbruksenhet är bostadskostnaden lika med arrendeavgiften för bostaden
inklusive tomtmark, uppvärmning och övriga driftskostnader enligt ett schablonbelopp

Eget småhus på lantbruksenhet:


Beräknas som ovan för eget enfamiljshus, dock endast kostnader som berör
bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark.

Eget flerfamiljshus eller andelshus:


Bostadskostnaden fastställs enligt schablon till det belopp som fast-ställts som
genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden.

Fri bostad:


Fastställs enligt RFV:s schablon och tas med som inkomst vid beräkning av preliminär
skatt.

10
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Dubbla boendekostnader
I samband med flytt till särskilt boende bör den enskilde under en rimlig övergångstid ha rätt
att förbehålla sig medel för den tidigare bostaden. Vad som är rimlig övergångstid är upp till
respektive kommun att besluta om i sina tillämpningsregler.16
Socialstyrelsen belyser exempel på 3 månader som en rimlig övergångstid17 vilket kan anses
som rimligt och stämmer med övriga hyresmarknaden.

Övrigt att ta hänsyn till (gäller ej hyresrätt):


Reparationer
Alla löpande kostnader som normalt drabbar en fastighetsägare, inbegripet mindre
reparationer och normalt underhåll av fastigheten, skall läggas till grund för
förbehållsbeloppet vid beräkning av hem-tjänstavgift.



Annat underhåll
I bostadskostnad inräknas ej reparationskostnader som är värdehöjande i bostaden
eller nyuppförda arrangemang för att öka trevnad.

Beräkningar av bostadskostnaden i Finspångs kommun ska följa Socialstyrelsens
rekommendationer i frågan.18

Överklagande
En kommunal nämnds beslut i frågor som rör avgiftens storlek för hemtjänst och
dagverksamhet samt avgift för bostad i särskilt boende i det enskilda fallet kan överklagas till
allmän förvaltningsdomstol, genom s.k. förvaltningsbesvär.19

Taxa
Avgiften för hemtjänst ska beräknas på samma sätt oavsett i vilken boendeform hjälpen ges.
Individuell biståndsbedömning sker i såväl ordinärt som i särskilt boende.
Taxan består av enhetliga avgifter för de insatser som ges.

Trygghetslarm
Trygghetslarm 250 kronor/månad, makar/hushåll 350 kr/månad
16

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/avgifterialdre-ochhandikappoms
http://www.socialstyrelsen.se/aldre/boendeochstod/avgifter/forbehallfordubblaboendekostnader
18
http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/avgifterialdre-ochhandikappoms
19
Prop. 2000/01:149 sid. 50
17

11
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Avgifter för hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende
Hemtjänst i ordinärt eller särskilt boende och ledsagning tas taxa ut enligt följande:


Maxtaxan delat med sex timmar per timme upp till högkostnadsskyddet.

För 2019 innebär det att avgiften är 351,23 kronor/timma upp till maxtaxan 2107,37 kr.
Avgifter för mat, råvarukostnad och tjänsteavgift
Matdistribution: Kommunens självkostnad. Då matdistribution är individuellt behovsprövad
är den momsbefriad enligt Skatteverkets moms-broschyr. Kost inklusive hemkörning
debiteras med kommunens självkostnad.
Brukaren debiteras avgift för faktiska antal portioner per månad. Halva portioner
tillhandahålls ej.
Lunch i biståndsprövad dagverksamhet: Kommunens självkostnad.
Anhöriglunch: Kostnaden för lunch som serveras i matsal på vårdboende eller dagcentral
debiteras med kommunens självkostnadspris inklusive moms.
Kostnader för särskilt boende/korttidsvistelse:
a) Heldagskost i särskilt boende/ korttidsvistelse
b) Råvarukostnad + tillagningskostnad. Råvarukostnaden utifrån Konsumentverkets
beräkningar för personer över 75 år. Halva portioner tillhandahålls ej.
Tillagningskostnaden utgår från kommunens självkostnad.
Helkostabonnemang debiteras i procent enligt följande för särskilt boende/korttidsvistelse:
Frukost

20%

Huvudmål

40%

Kvällsmål

30%

Mellan/nattmål

10%

Hyran vid permanent särskilt boende
Hyran vid permanent särskilt boende debiteras med fastställt hyresbelopp som regleras
årligen. Hyran utgår från bruksvärdesprincipen.
Korttidsvistelse
Korttidsvistelse kan förekomma som en övergång från sjukhusvistelse till det ordinära
boendet, som en avlastning för anhöriga, eller som en rehabilitering för den enskilde.
12
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Gemensamt är att den enskilde som befinner sig i korttidsvistelse har kvar sitt ordinära boende.
Korttidsvistelse är när brukaren tillfälligt bor i särskilt boende och bedömningen är att
brukaren ska fortsätta att bo i ordinärt boende efter korttidsvistelse.
Korttidsvistelse, avgiften ingår i maxtaxan exkl. kost
”Om en kommunal insats, t ex korttidsvistelse och dagverksamhet, utgår under en kortare
tidsperiod än en månad bör nivån på avgiften anpassas därefter på ett proportionellt sätt.
Avgiften per dag får således inte vara mer än högkostnadsskyddet dividerat med 30.”20
Finspångs kommun följer socialstyrelsens rekommendationer enligt ovan avseende
korttidsplatser.
Förutom avgift i enlighet med maxtaxan och avgift för kost tillkommer en avgift för
förbrukningsartiklar som baseras på konsumentverkets årliga beräkningar.
Dagverksamhet
För deltagande i biståndsbeslutad daglig verksamhet debiteras kostnad för lunch debiteras
med kommunens självkostnadspris per portion. Brukaren betalar resor till och från
dagverksamheten.
Verksamheten i övrigt är avgiftsfri.
Saneringsstädning
Med saneringsstädning menas städning i den enskildes hem och där behovet uppstår ur
arbetsmiljösynpunkt för hemtjänstpersonal. Sådan städning sker ofta efter förhandlingar och
ett långvarigt motiveringsarbete med den enskilde, som kanske har andra referensramar för
bedömning av behovet.
Saneringsstädning ska ske av saneringsfirma och är ett avtal mellan brukare och utföraren.
Flyttstädning
Städning av lägenhet i särskilt boende på grund av avflyttning ansvarar den enskilde
alternativt den enskildes dödsbo för.

Hemservice – snöröjning
All hemservice är biståndsbeslutad.
Hemservice/snöröjning och sandning debiteras med självkostnad/timme per påbörjad
halvtimme ingår i maxtaxan.
Hemservice/gräsklippning debiteras med självkostnad/timme och ingår inte i maxtaxan.
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Insatsen utförs av kommunens Arbetsmarknadscentrum.
Transport avlidna
Om anhöriga vill att kommunen ombesörjer transport mellan särskilt boende och bårhus
debiteras dödsboet den faktiska kostnaden.
Minimibelopp
Procent för minimibelopp:
Ordinärt
boende

Ensamstående

Gifta/sambo

Ensamstående
Gifta/sambo
funktionshindrade funktionshindrade
under 65 år
under 65 år

% av prisbasbeloppet

135,5

114,5

149,05

Särskilt
boende

Ensamstående

Gifta/sambo

Ensamstående
Gifta/sambo
funktionshindrade funktionshindrade
under 65 år
under 65 år

% av prisbasbeloppet

108,99

96

119,4

14

125,95

105,11
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Kommunstyrelsen

Rapportering av prioriterade uppdrag Tertial 2 2018
Sammanfattning
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade
till. Texterna är hämtade från Stratsys
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat
måluppfyllnaden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för tertial 2 2018

Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15
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Mål: Finspång ska vara en attraktiv boendekommun
Ta fram en ny översiktsplan för Finspångs kommun
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Lina Alm

Pågående

30%

2018-01-01

2020-12-31

Arbetet med samrådsverionen av nya ÖP2020 pågår. I arbetet görs en stor insats med att få klart
alla kartor i nya GISsystemet samt att göra ÖP helt digital innan samrådet. Samrådet beräkas
ske under senhösten 2018.

Planera för varierat boende för äldre.
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Fredrik
Pågående
20%
2016-04-04
2018-12-31
Samhällsbyggnad Björkman
Fastighetsenheten arbetar nära sektor vård och omsorg i frågan. Det framtida behovet av
boeende innebär att vi ser över befintliga boenden och utvecklar dem i befintlig struktur.
Kommunen kommer framöver att att behöva bygga alternativt förhyra nya boenden. Detta
innebär att fastighetsenheten och samhällsplaneringsenheten ser över möjligheten till
markreserv och ger planförutsättningar för framtida byggnationer.

Utarbeta en parkeringsstrategi
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Magnus Pirholt Pågående
20%
2018-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad
Ett förslag till processplan och upplägg för genomförande samt omfattning har tagits fram.
Behov att anlita externt stöd finns. Anlitande av konsult och start av utredningsarbete kommer
att ske under hösten 2018 men färdigställande av strategin bedöms ske under 2019.

2
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Mål: Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och
friluftsaktiviteter av god kvalitet
Färdigställa Östgötaleden genom kommunen utmed sträckan Älgsjön-Lämneå
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Kirsi Aronsson

Pågående

90%

2016-04-04

2018-12-31

Vi samarbetar med sektor samhällsbyggnad för att göra markköp för att kunna binda ihop
sträckan. Vi har kommit långt tillsammans med markägaren och hoppas kunna i närtid skriva ett
avtal. Vi diskuterar en fortsatt sträckning till kommungränsen för att sammanbinda MotalaFinspång.
Arbetet om banläggning fortskrider. Beräknas klart hösten 2018.

Genomföra utredning av bandybädd avseende alternativa åtgärder och framtida
placering
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Johan
Pågående
75%
2016-06-30
2018-12-31
Malmberg
Alla relevanta undersökningar är genomförda och den enda som är kompletterande uppgifter
från miljöenheten som utlovats. Utredningen är annars klar och inkluderar förutom geo teknik,
miljöutredningar även alternativa placeringar, underlaget för bandyn samt behovet av en
allmän isyta.

Ta fram en natur och friluftsplan
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Kirsi Aronsson

Pågående

50%

2016-04-04

2018-12-31

Inverintering av frilufts- och fritidsområden är genomförd. Prioriterade områden har markerats
på karta. En klassificering av områden ska påbörjas. Beräknar att natura- och friluftsplanen ska
vara klar 2018.

Ta fram en utvecklingsplan för Arena Grosvad
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Johan
Pågående
25%
2018-01-01
2018-12-31
Malmberg
Arbete pågår men är försenat på grund av delvis prioriteringar inom avdelningen men också på
grund av att vi behöver förhålla en utvecklingsplan till arbeten som sker med översiktsplan och
natur och friluftsplan så att dessa dokument och strategiska utgångspunkter harmonierar med
varandra. En realistisk tidsplan är att utvecklingsplanen finns hos kommunstyrelsen innnan
årskiftet.
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Genomföra ett påverkansarbete för att stimulera fram fler kulturföreningar
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Johan
Pågående
25%
2018-01-01
2018-12-31
Malmberg
Arbetet är påbörjat med att identifiera aktiva föreningar samt att titta på modeller och
aktiviteter för att stimulera fram fler föreningar. Det vi ser tidigt är att föreningsformen för
kulturaktiva, framförallt ungdomar, är på nedgång och att vi behöver fundera på sätt som tar
tillvara på intressen istället för att sätta organisationsformen i första rummet.

Ta fram förslag på hur en fritidsbank ska organiseras och nyttjas
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Kirsi Aronsson

Pågående

15%

2018-01-01

2018-12-31

Arbetet är påbörjat och vi tittar på en ev organisationsform och placering

Ta fram förslag på en centrumnära husbilsparkering som främjar besök i Finspång
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Ann-Britt
Nilsson

Pågående

30%

2018-01-31

2018-12-31

Finspångs kommun har valt att gå med i Projekt SCR Husbilsdestination Östergötland under
maj månad 2018, genom Visit Östergötland. Det är i dagsläget 7 kommuner i regionen som
deltar. Vi har genom detta stöd i att identifiera och utveckla platser för att etablera en plats i
kommunen.

Minst en av lekplatserna som ska anläggas i Vita stan eller Grosvad ska vara en
tillgänglighetsanpassad temapark
Enhet

Ansvarig

Sektor
Helené From
Samhällsbyggnad
(Ingen kommentar på målet)

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Pågående

2%

2018-01-01

2018-12-31

Startdatum

Slutdatum

Ta fram ett reglemente för ett natur- och friluftsråd
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Ledningsstaben

Johan
Pågående
40%
2018-01-01
2018-12-31
Malmberg
Ett förslag har tagits fram av Samhällsplaneringsenheten i samband med arbetet med att ta fram
en natur och friluftsplan.

4
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Mål: Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång
Ta fram en plan med tillhörande organisationsförslag för vuxnas lärande utifrån
individens behov
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Utbildning

Kristina
Pågående
75%
2017-01-01
2018-12-01
Lohman,
Cathrine
Jerrhage
Individens behov
Vuxnas lärande vid vuxenutbildningen utgår från individens behov och möjligheter till egen
försörjning. Individ som söker vuxenutbildning får vid ett möte med SYV, expeditionen eller
rektor ansöka till den utbildning/kurs som är lämplig enligt individens planering. I samtalet
med SYV framgår om den studerande har rätt till ansökan om Studiestartsstöd, och i de fall
rätten finns skickas ansökan till CSN via SYV. Ansökan till studier behandlas med rektors beslut
och kurs startar.
Varje individ som studerar ska ha en individuell studieplan, upprättad i samarbete med SYV
eller platschef.
De ansökningar som avser teoretiska kurser grupperas mot ämnesvisa närstudier i Finspång
alternativt distansstudier hos utförare. Närstudier kan bedrivas som klassundervisning om det
är många som sökt ämne, eller som flex med delvis undervisning och delvis handledning med
lärare i öppet klassrum. Distansutbildningar sker på egen hand. Öppet klassrum finns för frågor
och hjälp av lärare. Nästudier startar ny kurs var 15:e vecka.
Ansökningar till yrkesutbildningar placeras i ett kösystem där regelbunden antagning sker.
Intag sker då någon eller några studerande är klara för längre praktik eller arbete. I vissa av
utbildningarna sker intag vid bestämda tider (3 ggr/år). Yrkesutbildningarna anpassar
innehållet efter individens behov genom inledningsvis kartläggning/validering, anpassning mot
det som passar individen bäst, lägger till språkutbildning mot aktuellt branschyrke och stöttar
genom motiverande samtal under utbildningen. Dessa samtal genomförs av personal på
vuxenutbildningen i samarbete med person från samarbetande sektor (inom integration
/arbetsmarknad).
Yrkesutbildning med inkluderad SFI innebär att den studerande i kurs SFI-C eller D har
yrkeskurs med yrkeslärare där SFI-lärare deltar, SFI-läraren bearbetar kursens språk
tillsammans med de studerande under två dagar i veckan, och den studerande har praktik
under två dagar i veckan. APL (arbetsplatsförlagt lärande)-besök sker.
Om den studerandes uppfyllelse av krav på närvaro, aktivt deltagande, brist på studieresultat
inte är godtagbara avskiljs den studerande från utbildningen efter trepartssamtal och rektors
beslut. Detta gäller samtliga utbildningar.
Organisation
Organisatoriskt har vuxenutbildningen sedan ett och ett halvt år skapat samarbete med
fristående aktörer inom Finspång för att skapa de ovan beskrivna yrkesutbildningarna. Ett
aktivt kontaktskapande arbete har skett och tjänster i yrkeskurserna köps idag av lokal aktör,
inhyrning i extern lokal sker, och egenanställd yrkespersonal har tillkommit. Särskild
yrkesspråkgrupp har skapats på vuxenutbildningen. Några av lärartjänsterna inom SFI har
Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018
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förändrats till att bli SFI- och yrkesspråklärare med APL-besök. De teoretiska kurser som
tidigare utgjorde stort utbud inom komvux i Finspång har krympts till att endast innefatta de
grundläggande ämnena. Öppet klassrum och flex är ett sätt att organiseras för att möta de olika
behov som de som studerar teoretiska kurser kan ha.
Till vuxenutbildningen finns idag inte någon specialpedagog, speciallärare eller annan
stödperson knuten. Det finns arabisktalande samt tigrinjatalande extratjänster anställda, vilka
fungerar som språkstöd eller motiverande stöd främst i undervisningen inom SFI, i det öppna
klassrummet och i cafeterian.
Inom organisationen ska en studerande som börjar på SFI kunna flöda till grundläggande
lärarledda kurser, främst inom svenska som andraspråk och matematik. Gymnasiala kurser
inom svenska som andraspråk sker med lärarledning i klassrum, och övriga gymnasiala kurser
har på grund av den mycket minskade efterfrågan riktats mot distansstudier.
Denna arbetsordning för vuxnas lärande utifrån individens behov samt organisation finns ännu
inte dokumenterad i en plan, men dokumentet kommer att skapas under hösten 2018.

Fastställa uppdrag för utvecklad samverkan mellan CNG och Bergska
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Utbildning

Kristina
Pågående
0%
2017-01-01
2018-12-31
Lohman,
Cathrine
Jerrhage
CNG får en ny vd den 1 augusti 2018. UC och VC för gymnasiet kommer kort efter den nya
vd:ns start boka mötestid för att inleda en utvecklad samverkan.

6
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Mål: Finspång ska ha en hållbar social utveckling
Utveckla fritidsverksamhet för ungdomar i åldern 16-19 år
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Michael
Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Muslijevic
Fritidsutvecklare samt integrationsstrateg har lämnat ett projektförslag till tjänstemannabrå
gällande ungdomar 13-17 år, inväntar återkoppling. Vidare har integrationssamordnare tillsett
att en aktivitetsfilm har gjorts som ungdomar skall kunna ta del av för att se vad som finns i
Finspång.

Utveckla arbetsformer för att minska ungdomsarbetslösheten
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Social
Kerstin Skarin
Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
omsorg
Inom uppdraget har sektorn påbörjat arbetet med att ta fram statistik över
ungdomsarbetslösheten från arbetsförmedlingen (AF). Förberedelse har gjorts för att ta fram
ungdomsanställningar. I dagsläget kommer ca 10 ungdomsanställningar att kunna erbjudas
under hösten 2018.

Verkställ samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala
verksamheter för gemensamma tidiga insatser
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Social
Annica
Pågående
50%
2017-01-01
2018-12-31
omsorg
Ottosson
Sektor social omsorg och sektor utbildning har tillsammans med närsjukvården i Finspång (NIF) under
sommaren 2018 ansökt och beviljats deltagande i ett gemensamt nationellt utvecklingsarbete för tidiga
och samordnade insatser för barn och unga. Fokus är samverkan mellan skola/elevhälsa, socialtjänst
och hälso- och sjukvård.
Finspång har ansökt om att få hjälp för att utveckla samverkansformer och modeller kring detta.
Skolverket och Socialstyrelsen leder projektet som pågår fram till 2020. För Finspång innebär
deltagandet ett ekonomiskt bidrag, utbildning i samverkan för totalt 20 personer samt deltagande i
nätverksträffar anordnade av Skolverket och Socialstyrelsen under åren 2018-2020. Det ekonomiska
bidraget är 400 000 kr som ska användas under 2018. Den första nätverksträffen äger rum i oktober
2018.
Dialog förs med NIF gällande att skapa en familjecentral i Finspångs kommun.
Styrgruppen för samverkan mellan skola och socialtjänst träffas kontinuerligt. Styrgruppen har
identifierat flera utvecklingsområden. Ett aktivt arbete pågår för att arbeta med dessa områden.
Styrgruppen arbetar bland annat med att ta fram en rutin för en obruten skolgång för placerade barn
och unga. Rutinen baseras på den rutin som tagits fram av Socialstyrelsen, Skolverket samt
Specialpedagogiska skolmyndigheten under sommaren 2018.
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Mål: Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
Ta fram en strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Per Strannelid

Försenad

80%

2017-01-01

2018-12-31

Ett utkast till strategi/handlingsplan har tagits fram. En förankring med berörda verksamheter
behöver göras. Ärendet lyfts till kommunstyrelsen senare under hösten.

Källsortering i kommunens lokaler
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Per Strannelid

Försenad

20%

2017-01-01

2018-12-31

Detta uppdrag har så här långt fått stå tillbaka på grund av andra prioriteringar, till exempel
arbetet med översiktsplanen. Under hösten kommer en kartläggning av nuvarande
förhållanden i kommunens verksamhetslokaler att genomföras. Utifrån denna kommer ett
förslag på fortsatt arbete att tas fram.

Fortsatt restaurering av naturreservatet Ölstadsjön
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Magnus Pirholt Pågående
80%
2016-04-06
2019-12-31
Samhällsbyggnad
Det prioriterade uppdraget "Ansökan om samtliga tillstånd för att påbörja restaureringen av
naturreservatet Ölstadsjön" avslutades 2017-12-31 vilket behöver revideras då det inte var helt
slutfört.
Vår bedömning är att det är klart till 80% med att vi gjort så långt vi kan komma innan de
ansökningshandlingar som vi skickatt in till domstolen behandlats. För närvarande har
domstolen begärt kompletteringar från kommunen vilka bereds med stöd av konsult inom
Planeringsenheten.
Den ansökan som skickats in gäller upphävning av markavvattningsföretag samt ansökan för
tillstånd till vattenverksamhet. Tillstånd kommer även sökas för Natura 2000-område samt
strandskyddsdiespens. LONA-bidraget för detta delprojekt har förlängts till 2018-06-30.
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Uppdatera objektskatalogen för skyddade områden
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Magnus Pirholt Pågående
65%
2016-04-06
2018-12-31
Samhällsbyggnad
En projektanställd var fanns på Samhällsplaneringenheten till och med februari 2018. Under
janurai och februari gjordes främst dokumentation av tidigare gjorda inventeringar.
Sammanställning av information pågår fortlöpande och en del inventeringar kan komma att
göras under 2018. Karta över områden samt tillhörande information kommer att publiceras på
den nya hemsidan under året. Stöd av feriearbetare har sökts för att lägga in bilder i den nya
media-databasen.
180820 Feriearbetare har anlitats 3 veckor under sommaren för stöd med uppdatering av
objektskatalogen. Med anledning av införande av ny hemsida och det resurskrävande arbetet är
det troligt att en förlängning av att det prioriterade uppdraget är nödvändigt. Bidraget som
erhållits är möjligt att förlänga ytterligare ett år. /MP

Ta fram en klimatanpassningsplan
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Jane
Pågående
20%
2017-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad Hjelmqvist
Anställning av ny hållbarhetsstrateg gör det möjligt för arbetet med klimatanpassningsplan att
återupptas under hösten. Framtagande av det kommunala klimatanpassningsplanen kommer
att ske parallellt med länsstyrelsens arbete med framtagande av en ny regional
klimatanpassningsplan. Stöd och samordningsvinster förväntas och en träff är redan inbokat
med länsstyrelsen i september. Arbetet med framtagande av planen kommer att bedrivas
utifrån modeller och material framtagen av SMHIs Kunskapscentrum för Klimatanpassning och
Länsstyrelsen Östergötland. Redan framtaget underlag kommer att sammanfattas och kommer
att utgöra inledningen i planen. Underlaget kompletteras med erfarenheter från sommarens
värme och torka. Arbetsgruppen kommer att träffas i oktober. Ett utkast till plan räknas kunna
vara klar under T1 2019. En förlängning av det prioriterade uppdraget anses behövas.
Klimatanpassning lyfts in i översiktsplaneprocessen med stöd av vägledning från Boverket och
underlag om nuläget för Finspångs kommun.
Det finns en ambition att föra in delar av arbetet i översiktsplaneprocessen, och funderingar
över hur detta kan göras pågår. En studentmedarbetare gjorde tidigare en nulägesanalys, som
visar på kommunens organisatoriska förutsättningar för att arbeta med klimatanpassning och
erfarenhet av frågor som knyter an till klimatanpassning. Frågan är bred och kräver samverkan
mellan tjänstemän från olika verksamheter.

Utreda möjligheten till en kommunal distributionscentral
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Catharina
Pågående
2%
2018-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad Stenhammar
Detta är ett omfattande uppdrag som sektorn avvaktat med tills ansvarig utredare frigjorts från
tidigare chefsuppdrag. Vid vårt inledande arbete framkommer att det är ett relativt stort och kompletx
Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018
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utredningsuppdrag. Vår bedömning är det omfattar allt från måltidstjänster till läromedel, kläder till
vård och omsorg samt investeringar i allt från frysrum till nya trafiklösningar (vägar och
omlastningsytor). Då sektorn för närvarande har en anhopning av utredningar bedömer vi dels att vi
har ett behov att ta in någon ytterligare intern/extern resurs samt att tidplanen förlängs till 2019.

Utred förvärv och upprustning av banvallen från Borggård och norrut för cykelväg
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Sektor
Magnus Pirholt Pågående
30%
2018-01-01
Samhällsbyggnad
Utredning har påbörjats. Kontakt har tagits med aktuella markägare.

10

Slutdatum
2018-12-31
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Mål: Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas
Utveckla Rejmyre som destinationsmål 2017-2018
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Johan
Pågående
75%
2017-01-01
2018-12-31
Malmberg
Arbetet pågår genom ett projekt som är delfinansierat från Länsstyrelsen. Syftet med projektet
är att fortsätta utveckla Rejmyre som destination genom att arbeta med platsens inneboende
möjligheter i form av den unika historien och den långa hantverkstraditionen och utveckla
marknadsföring, affärsmässighet och handel på platsen genom samverkan mellan de privata
och offentliga aktörerna som finns på och runt Rejmyre glasbruk och Rejmyre handelsby.
Resultaten är hittills väldigt goda. Höga besökssiffror under sommarens 2017 i både evenemang
samt bland aktörerna i handelsbyn. Nya etableringar i handelsbyn och stor massmedial
exponering. Samverkan mellan aktörerna fungerar bra mycket tack vare en bra närvaro på plats
och samverkan mellan aktörerna har gått framåt kraftigt. Även höst och vinter 2017 var lyckade
med välbesökta arrangemang och fortsatt intresse från nya aktörer. Det är vid denna
delårsrapport för tidigt att säga något om sommaren och säsongen 2018.
Vidare så ska projektet lämna efter sig en samverkansmodell som kan leva kvar efter projektets
slut. Denna målsättning är svårare att bedöma i dagsläget. Projektet skulle avslutas 2018-05-30
men kommer att förlängas till 2018-10-30 då det finns finansiering kvar. Projeket efterlämnar en
rapport som presenteras vid helårs bokslutet.

Genomför utbildningar och ta fram en modell för förbättrade attityder och en
förbättrad service till näringslivet
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Johan
Pågående
50%
2018-01-01
2018-12-31
Malmberg
Förvaltningen har sedan tidigare en bra dialog med Företagarna i Finspång och detta har
utmynnat i en gemensam övning för handläggare, politik och företag i mitten av september.
Övningen, som heter Samspelet som används av ett stort antal kommuner, kommer att efterlämna
en rapport som är en bra start på ett förändringsarbete där förvaltningen behöver utveckla dessa
processer och fokusera på sin tillgänglighet, attityd och service till näringslivet.
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Mål: Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i
Implementera handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Sektor
Peter
Slutförd
100%
Samhällsbyggnad Kindblom
Ett uppdrag från 2016 som har slutrapporterats.

Startdatum

Slutdatum

2016-04-06

2018-06-01

Utred och ge förslag på förbättringar på skolvägarnas trafiksäkerhet.
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Magnus Pirholt Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad
Planerat ske under hösten. Upplägg har diskuterats och avsikt är att ta hjälp av skolelever.

Identifiera och ge förslag på trygghetsskapande åtgärder
Enhet

Ansvarig

Sektor
Peter
Samhällsbyggnad Kindblom,
Magnus Pirholt

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Pågående

75%

2018-01-01

2018-12-31

Åtgärder som föreslås för att skapa tryggheten i kommunen:
•
•

•

•

öka tryggheten i det offentliga rummet (tex röja sly i tätortsnära skog sly, öka belysning)
cykelsäkerhet (belysning, förbättrade gångpassager för att separera gångare och
cyklister)
pendlarparkeringar, busshållplatser och bra skyltar för säkra påstigningar
ge information om hur man ska agera i samband med en brand ska nå ut till fler
medborgare, exempelvis hembesök för att förbättra förutsättningar för
räddningsinsatser
Kommunen står inför en stor utmaning i att bygga upp totalförsvaret, största
utmaningen är att öka kuskapsnivån bland medborgare samt öva i vår kommunala
organisation

Underlag från Räddningstjänsten
Räddningsinsatser
Totalt antal räddningstjänstinsatser efter tertial två är 73 st vilket innebär att det ligger på samma nivå
som föregående årsperiod, vilket är en låg nivå i förhållande till kommunens riskbild och storlek.
Antalet utvecklade bränder i byggnader har ökat något jämfört med 2017och uppgick efter tertial två
till 13 st, målet är att inte överskrida 15 st för helåret. Ökningen av bränder har varit generell och kan
inte härledas till något speciellt så som anlagd brand eller slarv. Median tiden för framkörningstid efter
tertial två ligger på 9 minuter, vilket innebär att mediantiden ligger på en lägre nivå än målet på 11
minuter.Räddningsenheten föreslår att information om hur man ska agera i samband med en brand
ska nå ut till fler medborgare, det kan göras genom exempelvis hembesök.
12
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Förebyggande åtgärder
Räddningsenhetens utbildningsinsatser är i jämförelse med andra kommuner omfattande och bidrar
med säkerhet och till ökad trygghet. Målet för 2018 är att 1500 personer ska utbildas i brandkunskap,
räddningsenheten ser att det målet kommer infrias. Räddningstjänstens förebyggande arbete såsom
tillsyn, rådgivning och utbildning pågår kontinuerligt och bidrar till färre olyckor och begränsar och
konsekvenser när en olycka inträffar.Räddningsenheten föreslår att fler personer ska få utbildning,
vara mer proaktiva och bjuda in oss själva för att nå ut bredare bland invånarna, och inte bara de som
har någon form av anställning. Räddningsenheten förslår också att dilog och besök hos företagre kan
utvecklas.
Under det första halvåret 2018 har flera åtgärder påbörjats för att öka tryggheten i det offentliga
rummet. För personer som går och cyklar i kommunen har arbete påbörjats att förstärka belysningen
på cykelbanan mellan gångtunnlar under riksvägen till Nyhem. Flera åtgärder har startats upp för
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Några exempel är förbättrande gångpassager på
Östermalm, ny gång- och cykelväg i Butbro. gångpassager att separera fotgängare och cyklister ska
målning av gång och cykelvägar utföras och förbättras på flera platser i kommunen. För de personer
som reser kollektivt har arbete påbörjats att anlägga en pendlarparkering och nya busshållplatser på
Gronvägen vid Östra Hårstorp. Inventering av hållplatser för skolskjuts i kommunen pågår och
ytterligare hållplatser kommer att få nya flouriserande skyltar. Andra trygghetsskapande faktorer som
utförts och kommer utföras under året är slyröjning av tätortsnära skog i anslutning till
bostadsområden och i vid platser/parkmiljöer som kan upplevas otrygga.
Brottsförebyggande arbete
Resultatet efter första halvåret av antalet tillgreppsbrott var 424 st, målet var att understiga 650 st på
helåret och antalet våldsbrott var 266 st, målet var att understiga 200 st på helåret. Resultaten är en
uppskattning genom att ha tagit fram de faktiska siffrorna över anmälda brott för 2018 första halvår
och multiplicerat siffran med 2. Analysen på de faktiska siffrorna ifrån förra året vilket slutade i 379 st
tillgreppsbrott och 450 st våldsbrott har gjorts då de slutliga siffrorna låg så långt ifrån de uppskattade.
En av anledningarna kan vara att siffrorna 2017 inhämtades ifrån BRÅ och att de i sin tur bara fått en
bråkdel av de anmälningar som gjorts. Polisen har även bytt system vilket har bidragit till att all
statistik nu finns att tillgå i ett system i stället för flera. En mer ingående analys över siffrorna har inte
gjorts. Säkerhetssamordnare och kommunpolis har analyserat trender och vad av första halvåret 2018
visar är en minskning av antalet anmälda brott. Faktorer som spelar in kan vara: En mer effektiv
samverkan mellan kommun och polis där vi tidigare angriper utmaningar som uppkommer, en
tydligare rollfördelning, en ökad synlighet av polis på vägar, stora beslag och för polis kända personer
som inte längre vistas i kommunen. I det brottsförebyggande arbetet under 2018 prioriterades
strukturen genom att omorganisera BRÅ för ett mer kvalitativt brottsförebyggande arbete. BRÅ arbetar
i sin nya struktur genom alla leden där utsedda politiker beslutar vad (Brottsförebyggande
programmet) kommunen ska fokusera på. En styrgrupp bestående av kommunens samtliga
sektorchefer som leds av kommundirektören som beslutar hur kommunen ska arbeta med de
prioriterade frågorna. Styrgruppen utser sedan arbetsgrupper som blir utförare av uppdragen. Det
finns en utsedd samordnare av brå (säkerhetssamordnaren) och representant ifrån polisen finns med i
alla leden. Kommun och polis följer samverkansöverenskommelsen och både uppföljning och
revidering av handlingsplan och medborgarlöfte har gjorts. Av uppföljningen framgår att framtagna
problemområden går att arbeta mot i mer än ett år. För att effektivisera resursfördelningen togs
beslutet att medborgarlöftet kommer att vara gällande under 2 år framöver. En revidering av
kommunens brottsförebyggande program har inte gjorts. Inte heller framtagandet av en handlingsplan
emot våldsbejakande extremism. En bidragande orsak till detta är bland annat fokuseringen på den
nya arbetsstrukturen och igångsättandet av nya Brå.
Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018
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Samhällsstörning, kris och civilt försvar
Under våren 2018 har det skett en stor kompetensutveckling i kommunen inom området kris och civilt
försvar. Information har getts till invånare i kommunen bland annat under Finspångs stadslopp där en
frågesport utvecklade deltagarnas kunskaper om krishantering. Under öppet hus på brandstationen
kunde besökare träffa ett stort antal frivilligorganisationer som informerade om sin verksamhet.
Samarbetet och dialogen med de frivilliga föreningar som finns i och omkring Finspång har därmed
utvecklats och planer finns att fortsätta med gemensamma informationsinsatser framledes. Ansvariga
inom säkerhets- och beredskapsområdet deltog tillsammans med personal från HR på utbildning inom
totalförsvar, där en av kommande gemensamma arbetsuppgifter blir att krigsplacera personal inom
kommunen. Dessutom har representanter från de olika sektorerna ihop med beredskapssamordnaren
deltagit i en utbildning i kontinuitetshantering, vilket i korthet handlar om hur kommunen kan
kvalitetssäkra sitt beredskapsarbete och skapa robusthet i våra verksamheter.Kommunen står inför en
stor utmaning i att bygga upp totalförsvaret, största utmaningen är att få upp kuskapsnivån på
medborgare och kommunanställda, vi behöver informera, utbilda, och öva mer.
Underlag från Samhällsplaneringsenheten
Under det första halvåret 2018 har flera åtgärder påbörjats för att öka tryggheten i det offentliga
rummet. För personer som går och cyklar i kommunen har arbete påbörjats att förstärka belysningen
på cykelbanan mellan gångtunnlar under riksvägen till Nyhem. Flera åtgärder har startats upp för
förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Några exempel är förbättrande gångpassager på
Östermalm, ny gång- och cykelväg i Butbro. gångpassager att separera fotgängare och cyklister ska
målning av gång och cykelvägar utföras och förbättras på flera platser i kommunen. För de personer
som reser kollektivt har arbete påbörjats att anlägga en pendlarparkering och nya busshållplatser på
Gronvägen vid Östra Hårstorp. Inventering av hållplatser för skolskjuts i kommunen pågår och
ytterligare hållplatser kommer att få nya flouriserande skyltar. Andra trygghetsskapande faktorer som
utförts och kommer utföras under året är slyröjning av tätortsnära skog i anslutning till
bostadsområden och i vid platser och parkmiljöer som kan upplevas otrygga.
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Mål: I kontakt med kommunen och av kommunen finansierade
verksamheter ska god service erbjudas
Samtliga chefer ska arbeta fram en kommunikationsplan (extern) för sitt område
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Finspångs
kommun

Maria Samson

Pågående

45%

2016-04-10

2018-12-31

Sektorerna fick under 2017 en mall att utgå ifrån när de skapar sina egna kommunikationsplaner. Utarbetandet av de olika chefernas planer görs med stöd av kommunikationschefen.
Mallen finns publicerad på intranätet under Support-och-tjanster/Mallar/
Några av avdelningarna på ledningstaben färdigställde kommunikationsplaner under vintern
2017/2018.
På sektor samhällsbyggnad har flertalet enheter färdigställt kommunikationsplaner och
resterande verksamheter förväntas leverera under hösten 2018.
Arbetet pågår på sektor vård och omsorg och man har tagit hjälp av kompetenserna på sektor
samhällsbyggnad.
Sektor social omsorg planerar att påbörja arbetet på enhetsnivå under hösten.
Sektor utbildning har inte påbörjat arbetet.

Utveckla koncept för proaktiv medborgardialog
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Carina Olofsson

Pågående

40%

2016-04-11

2018-12-31

Medborgardialoger genomförs inom flera områden kopplat till utvecklingsarbeten. En grund
för konceptet är Policy för medboragrdialog 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.

Tillhandahålla öppna data
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Oskar Nöstdal

Slutförd

100%

2017-01-01

2018-12-31

Under 2017 slutfördes uppdraget genom att omfatta all tillgänglig öppen data från Kolada, en
tydligare adress till information på webbsidan (www.finspang.se/oppnadata) samt lagt till
information om leverantörsfakturor.
Sidan behöver löpande förvaltning vad avser att publicera data kring leverantörsfakturor.
Information från Kolada kommer automatiskt att vara aktuell och uppdaterad.
Konceptet kring öppna data kan dock utvecklas i vidare mening med fokus på demokrati/insyn
och våra medborgares behov.
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Utveckla beslutsunderlagen avseende bl a jämställdhet, mångfald, barnperspektiv
och miljö
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Carina Olofsson

Försenad

20%

2016-04-11

2019-12-31

Arbetet är försenat. Beslutsunderlagen ingår som en del i att utveckla hela ärende- och
beslutsprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Arbetet sker i samverkan
med presidierna, berörda chefer och referensgrupper för handläggare. Bland annat ska nya
dokumentmallar arbetas fram och i dessa ska det finnas stöd för de perspektiv som ska belysas i
beslutsunderlagen. Till det ska det även finnas stöd i form av handledningar och utboldningar
till handläggarna.

Utifrån resultatet i Nöjd-medborgar-index skapa handlingsplaner för prioriterade
omåden
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Carina Olofsson

Försenad

0%

2017-01-01

2018-12-31

Prioriterade områden har inte pekats. Analysen för prioritereingar bör samordnas med arbetet
som sker utifrån reultatet i kommunkompassen.

Ta fram ett förslag på hur mottagandet i kommunhuset kan göras mer
välkomnande och integritetskapande.
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Maria Samson

Pågående

15%

2018-01-01

2018-12-31

Arbetet som legat nere under våren på grund av att det inte funnits någon ordinarie
kommunikationschef har under hösten åter startats upp.
Planeringsarbetet är i full gång för att skapa en miljö som känneteckans av tillgänglighet,
välkomnande och avskildhet.
Entén på plan fyra ska göras mer välkomnande med ett helt nytt möblemang. Miljön kommer
att anpassas för personer med funktionshinder. För att skapa förutsättningar för en lugn
arbetsmiljö och förtrolighet kommer olika rum för samtal skapas.

Med utgångspunkt från Finspångs Tekniska Verks ägardirektiv utveckla kommunens
struktur för tydligare uppdragsbeställningar och effektivare uppföljning
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Helené From,
Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad Magnus Pirholt
Bolagets ägardirektiv förnyas under 2018. En fortsatt genomlysning kommer att ske gällande
hur politiska ambitionsnivåer prövas och verkställs samt kommunens förmåga att ha en aktiv
beställar och uppföljningsroll. Viktigt är också att skapa tydlighet i var beredningsuppdrag för
bla verksamhetsområden för VA finns samt samt hur resultatansvaretet är fördelat.
Genomförande av detta uppdrag avvaktas tills resultatet för motsvarande uppdrag med
Vallonbygden slutförts.
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Med utgångspunkt från Vallonbygdens ägardirektiv utveckla kommunens struktur för
tydligare uppdragsbeställningar och effektivare uppföljning
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Fredrik
Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Samhällsbyggnad Björkman,
Helené From
Under våren 2018 har månatliga uppdragsdialoger mellam kommunens fastighetsenhet samt
Vallonbyggden genomförts. Vid mötena har genomförande av lagda investeringsprojekt samt
framdrift av lagt uppdrag avseende statusbesiktningar och underhållsplaner följts upp.
Uppdrag har också lagts gällande OVK:er samt elrevisioner.
Även om mycket av det operativa samarbetet löper väl finns en del strukturella otydligheter i
bla:
ansvar och påverkansmöjligheter för minusresultat i förvaltningsuppdraget; kommunens
möjlighet att bereda uppdrag med mkt begränsade resurser samt; en otydlighet var och hur
verksamheten ska vända sig för att få den hjälp som behövs för att lösa brister i befintliga
lokaler samt nya lokalbehov.
Genom att tydliggöra uppdraget förbättras på sikt även effektiviteten då det i dag finns ett
flertal frågor där fler än en handläggare är aktiv p.g.a. att verksamheten organisation. Enligt
tidplan ommer ett förslag på förstärkning av kommunens förvaltningsorganisation att
presenteras till KS under 2018.
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Mål: Vid behov av stöd och omsorg av kommunen och av kommunen
finansierade verksamheter ska genomförandet präglas av god kvalitetet,
individens delaktighet och trygghet
Ta fram förslag på hur man kan tillskapa och tillgängliggöra utomhusmiljöerna vid
våra boende för människor med funktionsnedsättning och boende för äldre.
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Finspångs
kommun

Kerstin Sjöberg Pågående
20%
2018-01-01
2018-12-31
Axelsson,
Annica
Ottosson
Inom funktionshindersområdet arbetar sektor social omsorg kontinuerligt med att se över och
förbättra utemiljön. Under våren 2018 har exemplevis en del uteplatser iordningställts för att
tillgodose tillgängligheten för brukare. Sektorn planerar för nybyggnation av en gruppbostad
där utemiljön inom gruppbostadens tomt samt närområdet är en viktig del. I planeringen tas
hänsyn till tillgänglighet utifrån olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan handla om
terrängen för att kunna ta sig fram med olika former av hjälpmedel, exemplevis rullstol men
också områdets karraktär. Lugna miljöer som har en avkopplande påverkan, exempelvis ett
grönområde kan påverka personer som har svårt för stimuli positivt.
Sektorn kommer att fortsätta arbetet med att ta fram förslag för att skapa tillgängliga
utomhusmiljöer.
En arbetsgrupp, bestående av samtliga enhetschefer med äldreboenden, arbetar också med
uppdraget och samverkar med sektor social omsorg.

Utveckla stöd och ta fram fler familjehem
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Sektor Social
Annica
Slutförd
100%
2017-01-01
omsorg
Ottosson
Förlängd. Fanns med bland kommunstyrelsens prioriterade uppdrag för 2018.

Slutdatum
2018-12-31

Se över öppna sociala insatser för vuxna
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Social
Annica
Pågående
70%
2018-01-01
2018-12-31
omsorg
Ottosson
Sektor social omsorg har genomfört en kartläggning under hösten 2017 och våren 2018. Detta
utifrån att sektorn har många vuxna individer som placeras externt inom individ- och
familjeomsorgen (IFO).
Kartläggningens resultat baserar sig på nyckeltal från nationella regiser samt granskning av
utredningar som ligger till grund för extern placering under perioden 2009-2016.
Resultatet visar bland annat att sektorn har flera placerade vuxna där missbruksproblematik är
den dominerande faktorn men även att placeringar görs på grund av våld i nära
relation/hedersrelaterat våld och stödboende. Av de som placeras har många en avbruten
skolgång och ett mörkertal finns kring detta område då ett flertal utredningar saknar
information om de enskilda individernas skolgång. Forskning visar att en lyckad skolgång är en
18
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stark faktor för den enskilde att inte hamna i sociala problem längre fram i livet. Resultatet visar
vidare att många externa placeringar görs innan försök med insatser på hemmaplan har
prövats. Utifrån de enskildas hälsa framträder problematik kring psykisk ohälsa, suicidförsök
eller suicidtankar samt svårigheter i form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det
framkommer även att individernas bakgrundshistoria många gånger visar på bristande
föräldraförmåga, missbrukande föräldrar och utsatthet som barn för sexuella övergrepp, fysiskt
och psykiskt våld.
Utifrån resultatet av kartläggningen har följande förbättringsområden identifierats:
Myndighetsutövning
• Tydliggöra rutiner gällande handläggning av LVM-ärenden
• Tydliggöra rutiner för handläggning samt upprätta tydliga utredningsmallar
• I första hand arbeta för att hitta hemmaplanslösningar för den enskilde
• Tydliggöra introduktion och upprätta en introduktionsplan för nya handläggare
Samverkan
• Arbeta samverkande i ett tidigt skede med skola, elevhälsa etc. för att fånga upp barn
och unga i riskzon
• Fortsätta pågående arbete med att implementera samverkansformer mellan skola och
socialtjänst
• Samverka mellan flera aktörer som arbetar kring den enskilde
Preventivt arbete
• Fortsätta implementering av ”Första hjälpen till psykisk hälsa”
• Stöd att upprätthålla god föräldraförmåga
• Hitta former för att tidigt upptäcka barn som utsätts för sexuella övergrepp, fysiskt och
psykiskt våld
• Hitta former för preventivt arbete gällande ANDTS-frågor
Beaktande av barnperspektivet
• Barnkonventionen som lag 2020
• Leva upp till Kommunstyrelsens beslut att alltid beakta barnperspektivet
Se över former för utförarverksamhet inom individ- och familjeomsorgen
Kvinnors utsatthet
Politiken har gett sektorn i uppdrag att konkretisera de identifierade förbättringsområdena till
handlingsplaner vilket pågår och förväntas vara klart under hösten 2018.
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Utveckla digitalt uppföljningssystem för det systematiska lednings- och
kvalitetssystemet inom socialtjänsten med start inom äldreomsorg
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Vård
och omsorg

Kerstin Sjöberg Pågående
45%
2016-04-11
2018-12-31
Axelsson, AnnChristin Ahl
Vallgren,
Katarina
Löwgren
Kommunsstyrelsen har beslutat att anta revideringen av ledningssystemet för systematsisk
kvalitetsarbete. Arbetet med revideringen har skett i samverkan med sektor social omsorg.
Arbete pågår i sektorerna att arbeta fram sektorsspecifika processer och aktiviteter utifrån
revideringen av ledningssystemet.

Kartlägga och planera för revidering och eventuell utökning av antal platser inom
äldreomsorg
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Vård
och omsorg

Kerstin Sjöberg Pågående
65%
2017-01-31
2018-12-31
Axelsson, AnnChristin Ahl
Vallgren, Anna
Creutz
Hällestadgården och Åstugan är ett populärt boende, dit många äldre önskar flytta till då de
beviljas plats på särskilt boende. På uppdrag av sektor Vård och omsorg har Vallonbygden som
ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta och konstaterat att det är möjligt att
bygga ut Hällestadgården med 12 lägenheter och Åstugan med 4 lägenheter.
På Hällestadgården finns ett unikt samarbete med föreningslivet och kyrkorna som gynnar
verksamheten och bidrar till att det är liv och rörelse i huset. Dessutom kommer varje dag
gäster utifrån och äter i matsalen vilket också bidrar till en trevlig miljö.
I mötena med Vallonbygden har även tankar att uppföra 3-4 seniorbostäder/trygghetsbostäder i
nära anslutning till ett utbyggt Hällestadgården/Åstugan förts på tal med syfte att i ännu högre
grad kunna samutnyttja de verksamheter som finns på Hällestadgården.
Vallonbygden har lämnat ett förslag på hyresavtal på om- och tillbyggnad av
Hällestadgården/Åstugan. Detaljplanen har vunnit laga kraft.
Arbetsgrupp inom sektor Vård och omsorg har bildats och genomfört en kostnadsanalys samt
omvärldsbevakning hur andra kommuner hanterat de höga hyreskostnader som en
nybyggnation innebär.
Sektor Vård och omsorg och sektor Samhällsbyggnad samarbetar strategiskt och kontinuerligt
utifrån var och ens kompetensområde.
Anledning till förseningen är uppdragets komplexitet. Detaljplan och bygglov ska finnas för
objektet. Arkitekt ska rita ett förslag som ska kostnadsberäknas och sektorn ska utreda
möjlighet och konsekvenser att genomföra utökningen av boendeplatser. I detta uppdrag
analyserar sektorn alternativa lösningar utifrån kostnad, brukarperspektiv och
personalperspektiv.
Planeringen är att kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen under oktober 2018.
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Utifrån SKL:s rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilt
boende för äldre nattetid ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringen
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor Vård
Kerstin Sjöberg Pågående
5%
2018-01-01
2018-12-31
och omsorg
Axelsson
En arbetsgrupp är utsedd för att uppdatera befintlig e-Hälsoplan och presentera denna för
kommunstyrelsen i oktober 2018. Denna plan ska utgöra grunden för de mer verklighetsnära
handlingsplaner som SKL talar om i sin rekommendation.

Förbättra och systematisera det förebyggande och dokumenterande arbetet för
att förhindra diskriminering och kränkande behandling på samtliga skolor och
förskolor
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Utbildning

Rojyar Khalili,
Slutförd
100%
2018-02-27
2018-06-30
Kristina
Lohman
Ett utbildningsarbete har påbörjats inom hela sektorn som innebär att rutiner är reviderade
samt att all person inom sektorn har erbjudits att delta i JP-infonets webbutbildning.
Webbutbildningen kommer pågå under ht 2018- vt 2019. Rektorer och förskolechefer ansvarar
för genomförandet på sin enhet. Ett samarbete har initierats med Locker Room Talk, som ett
led i det förebyggande arbetet.

Utred och kom med förslag på framtidens förskoleorganisation
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Utbildning

Kristina
Pågående
25%
2018-01-01
2018-12-31
Lohman, Emma
Sandin
Sektor utbildning påbörjade i mars 2018 en utredning som ska ta fram förslag på framtida
organisation för förskola och grundskola i Finspångs kommun. Utredningen kommer att ta
fram förslag på en organisation för förskola och grundskola som är resurseffektiv, erbjuder
ändamålsenliga lärmiljöer, möjliggör stretegisk kompetensförsörjning, erbjuder likvärdig
undervisning, stöd och social stimulans, når hög kvalitet och goda resultat och svarar upp mot
de lagkrav som ställs på verksamheterna.
Under våren 2018 har underlag i form av grundfakta för förskola och grundskola tagits fram.
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Mål: Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet
Säkerställ skolbibliotek för alla elever inom hela utbildningssektorn
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Sektor
Kristina
Pågående
20%
2017-01-01
Utbildning
Lohman
Nedan uppställning visar tillgången till skolbibliotek inom sektorn.
Har eget skolbibliotek
• Nyhemsskolan F-6
• Nyhemsskolan 7–9
• Hällestad skola
Har tillgång till skolbibliotek
• Högalid skola
• Grytgöl skola
Har ej tillgång till skolbibliotek
• Storängen - (ett rum med böcker)
• Viggestorp - (rum med böcker)
• Svälthagen
• Lotorp
• Rejmyre
• Björke
• Brenäs
• Grosvad - (rum med böcker)

Slutdatum
2018-12-31

Under hösten 2017 har rekrytering av bibliotekschef inletts. Utvecklingen av skolbiblioteken har
pausats. För de skolor som en lösning skapades för under våren har arbetet med att bygga upp
en verksamhet påbörjats.

Ta fram förslag på hur man kan skapa trygga och trivsamma miljöer både inom
och utomhus på grundskolorna.
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Kristina
Pågående
50%
2018-01-31
2018-12-31
Utbildning
Lohman
Sektor utbildning påbörjade i mars 2018 en utredning som ska ta fram förslag på framtida
organisation för förskola och grundskola i Finspångs kommun. Utredningen kommer att ta
fram förslag på en organisation för förskola och grundskola som är resurseffektiv, erbjuder
ändamålsenliga lärmiljöer, möjliggör stretegisk kompetensförsörjning, erbjuder likvärdig
undervisning, stöd och social stimulans, når hög kvalitet och goda resultat och svarar upp mot
de lagkrav som ställs på verksamheterna.
Under våren 2018 har underlag i form av grundfakta för förskola och grundskola tagits fram.
Detta prioriterade uppdrag ingår som en del i den större utredningen om framtida organisering
av förskola och grundskola.
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Ta fram en plan för att säkerställa likvärdiga studieresultat oavsett kön
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Sektor
Utbildning

Kristina
Lohman, Emma
Sandin,
Cathrine
Jerrhage

Pågående

20%

Startdatum

Slutdatum
2018-12-31

Verksamheter
Det pågår utbildning inom ramen för digitala verktyg samt likabehandling. Skolorna kommer
också fortsätta sitt arbete med elevinflytande och studiero.
Utbildningskontoret
Projektplanen för det systematiska kvalitetsarbetet kommer inrymma mål och aktiviteter som
syftar till att strukturerat kunna arbeta mot likvärdiga studieresultat oavsett kön.
Dessa mål och aktiviteter kommer bland annat inbegripa att:
•
•

arbeta fram vilka uppföljningar som rektor respektive tjänstemän ska göra för att följa
upp önskade effekter
arbeta fram när olika uppföljningar ska äga rum utifrån lärare- och rektorsperspektiv.
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Mål: Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats
Ta fram en lönestrategi för Finspångs kommun
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Helen Wallman, Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Tone Hall
Uppdrag är formulerat och sammankallande är tillsatt, arbetet är påbörjat men kommer att
intensifieras under hösten när personal- och kompetensförsörjningsplan är klar.
Arbetet är påbörjat, till hösten kommer HR-konsult och lönespecialister att tillsammans arbeta
vidare med strategin. Möten för hösten är inbokade.

Tydliggör nuvarande karriärvägar och ta fram förslag på nya
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Helen Wallman, Pågående
10%
2018-01-01
2018-12-31
Tone Hall
Arbetet med en personal- och kompetensförsörjningsplan är påbörjat där tydliggörande av
karriärvägar och förslag på nya ska tas fram. Några av sektorerna arbetar också parallellt med
att tydliggörande av karriärvägarna. Till hösten kommer arbetet med karriärvägar till
intensifieras.

Ta fram handlingsplaner för heltid som norm
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Helen
Pågående
10%
2018-01-31
2018-12-31
Wallman, Tone
Hall
inventeringen från de som arbetar deltid som vill upp till heltid. Om alla som jobbar deltid som
vill jobba heltid gör detta genererar det en ökning av 1,5 ÅA för social omsorg, 2 ÅA för vård
och omsorg och 4 ÅA för samhällsbyggnad. I höst kommer att påbörja arbetet med att öka upp
deltid där det fanns flest som vill gå upp;
• Storängsgården för V&O
• personlig assistans för social omsorg
Samhällsbyggnad har förberett för heltid genom att skapa möjlighet för att ha
kombinationstjänster i en mixenhet i kommande förändring. I nuläget avvaktar vi med
implementering för samhällsbyggnad, och kommer att stämma av startdatum igen i oktober.
Detta pga att sektorn inväntar beslut från politiken som påverkar kommande
organisationsförändringar.

Enheter med arbetsrelaterad sjukfrånvaro ska prioriteras genom riktade insatser
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Helen
Pågående
60%
2016-04-12
2018-12-31
Wallman,
Annica Ahlqvist
Frågebatteriet som används vid samtalet mellan HR-konsult och varje chef är under
uppdatering utifrån synpunkter som kommit. Materialet är nu uppdaterat och är ute på remiss
hos HR-konsulter. Samtal med chefer kommer att göras under hösten.
24

Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018
102

Mål: Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och
medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning
Ta fram modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i
verksamheterna
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Helen Wallman, Pågående
20%
2016-04-12
2018-12-31
Eva Carlbrink
Inledande problematisering och frågeställningar kring uppdraget:
Ta fram modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i verksamheten
Modell:
• skriftlig modellbeskriving
• Visualiserad modell (med fysiskt attribut)
• kommunicera modell
• utbildning i modellen
Stimulera:
• Att känna trygghet på arbetet (medarb. & chefer)
• att få uppmuntran och stöd av chef (medarb)
• att ha tillgång och kunskap kring verktyg och metoder (medarb & chefer)
• Kännedom om förändringspsykologi, kunskap i förändringsledning (chefer)
• synliggöra förbättringar, för sig själv och andra
Förbättringar:
• Det tredelade uppdraget: utföra arbetet, utveckla arbetet, utveckla sig själv
• metoder och verktyg: processkartläggning, förbättringstavla, förbättringsteam, (A3,
canvas, Fiskben, 5 varför osv)
• Mäta: egna små mätningar, dra nytta av det vi redan har, en förbättring - en mätning
Innovationer
• kräver sin egen organisering
• avsatt tid - blandade grupper
• ev särskilt fokus - särskilda anledningar
• avsatta resuser för prototyptestning osv

Ekonomi- och styrningsavdelningen
Status 31 augusti 2018
Förslag till modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i verksamheter har tagits fram.
Förslag på hantering av prioriterat uppdrag kommunicerade under juni månad 2018 med
kommundirektören som sedermera förde samtal gällande uppdraget med kommunledningsgruppen
och kommunstyrelsen.
I augusti månad har uppdragstagare Helen Wallman och Eva Carlbrink fortsatt planerande av
aktiviteter i linje med det föreslagna hanterandet. Prioriterat inom förslaget har valts framställande av
förslag på utbildning i förändringsledning för kommunledningsgruppen under hösten 2018 samt
skapande av utbildningsmodul kring att arbeta med ständiga förbättringar i kommunens centrala
introduktionsutbildning för nya medarbetare.
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Förhoppningen är att kommunledningsgruppen ska ha genomgått utbildning i förändringsledning
under hösten 2018, att den centrala introduktionsbildningen inbegriper en del om att arbeta med
ständiga förbättringar från och med 2019 samt att fortsatta utbildningar och införande av modell för att
stimulera till förbättringar och innovationer i verksamheterna kan fortskrida med utbildning i
förändringsledning för chefer och att arbeta med ständiga förbättringar kan genomföras för fler
medarbetargrupper än nyanställda.
Bakgrund (uppdragsbeskrivning)
Som en del i Finspångs kommuns satsning för att förbättra kvalitet och främja utveckling genomfördes
den 9–10 oktober 2017 en utvärdering med hjälp av Svenska kommuner och landstings (SKL) verktyg
Kommunkompassen.
Utifrån målet engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning finns
det prioriterade uppdraget att ta fram en modell för att stimulera förbättringar och innovationer i
verksamheterna. Detta har även tidigare varit ett prioriterat uppdrag.
Behovsinventering - chefer
Under chefsforum i april 2018 genomfördes en enkät med kommunens chefer. Av den framgick att
cheferna önskade en gemensam modell för förbättringar och att en genomtänkt struktur med gemensamma
metoder och stödresurser var att föredra.
En önskan var att tillvarata erfarenheter från tidigare utvecklingsarbeten. Här nämndes bl.a. den översyn av
processer för bemanning som påbörjades under 2017.
Resultat Kommunkompassen 2017
Finspång beskrivs i sammanfattningen som en utvecklingsbenägen och utvecklingsbejakande kommun.
I kommunkompassen fick Finspångs kommun 419 poäng av 800 möjliga. Kommun får goda resultat
som:
•

samhällsbyggare

•

arbetsgivare.

Störst utvecklingspotential har kommunen inom områdena:
•

ständiga förbättringar

•

brukarfokus, tillgänglighet och bemötande.

Övergripande förbättringar som rekommenderas är att tydliggöra systematik för organisation och
arbetssätt samt analys och utvärdering av resultat, effekt och måluppfyllelse.
Kommunstyrelsens uppdrag
Kommunstyrelsen gav, utifrån rekommendationerna i kommunkompassen, förvaltningen uppdraget
att senast i juni 2018 återkomma med konkret förslag på åtgärder för att åstadkomma övergripande
förbättringarna inom områdena ständiga förbättringar och brukarfokus, tillgänglighet och bemötande.
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Mål: Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll
Ökad styrning av verksamhetens inköp och genomföra översyn av
inköpsorganisationen
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Bo Broomé

Försenad

58%

2016-04-21

2018-06-30

Under föregående år engagerades sektorsekonomer i arbetet med inköpsorganisationen.
Erfarenheter från bland annat Linköpings kommun delgavs från de två ekonomer som tidigare
arbetat där. En gemensam tanke formades att det vore bra om inte bäst att införandet av den
formella inköpsorganisationen sker samtidigt med att elektroniska inköpsrutiner via raindance
(marknadsplatsen) införs.
Erfarenheter från kringliggande kommuner har inhämtats genom att ett nätverk för
inköpssamordnare startats upp. Nätverket består av kommuner med tidigare gemensamma
erfarenheter utifrån kundrelationer med Upphandlingscenter som inköpscentral. Nätverket har
som ambition att mötas var annan månad och byter erfarenheter utifrån de likartade
förhållanden som råder för kommuner i samma storlek. Deltagare i nätverket är Kommunerna:
Finspång, Kinda, Söderköping,Valdemarsvik och Åtvidaberg.
Arbetet fortskrider och ett reviderat och utökat förslag på inköpsorganisation kommer att
läggas fram under sepetember 2018. Den nya organisation är tänkt ska innehålla både
ansvarsfördelning men även rutiner för avstämningar rapporteringsmöten samt
utbildningstillfällen med de inblandade personerna på olika nivåer.

Synliggöra enheternas resultat och analyser i tertialrapporter, delårsbokslut och
bokslut
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Anette Asklöf

Pågående

60%

2017-01-01

2018-12-31

Arbetet med verksamhetsplaner (sektorsnivå) och aktivitetsplaner (enhetsnivå) har fortsatt under året.
Ekonomi- och styrningsavdelningen stöttar sektorer och enheter med att ta fram relevanta nyckeltal.
Månadsrapporterna till kommunstyrelsen innehåller numera ekonomi på enhetsnivå och nyckeltal på
sektorsnivå. Ekonomi- och styrningsavdelningen fortsätter att utveckla systemstöd för uppföljning av
mål, uppdrag, aktiviteter och indikatorer på sektors- och enhetsnivå. Se prioriterat uppdrag om mått.

Ta fram regelverk för att ta med över- och underskott till kommande år
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Anette Asklöf

Försenad

35%

2016-04-21

2018-12-31

För att uppdraget ska kunna genomföras måste det finnas underlag för utvärdering av
sektorer/enheter. Detta ska tas fram i samband med verksamhetsberättelserna. Ett arbete pågår
med att beskriva för- och nackdelar med ett regelverk. Benchmarking med grannkommunerna
har gjorts för att ta del av deras erfarenheter.
Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018

27
105

Frågan är om ett tydligare regelverk för över- och underskott skulle förbättra hushållningen av
kommunens resurser? Ett sådant regelverk bör innehålla riktlinjer för hur en enhet ska
utvärderas. För att en enhet ska kunna utvärderas måste det finnas tydliga mål, uppdrag och
utvärderingskriterier. Dessa kan t ex uttryckas i en verksamhets- eller aktivitetsplan.
Under 2018 har flera enheter arbetat med egna aktivitetsplaner i Stratsys. Detta är dock inte
tillräckligt omfattande för att kunna göra den utvärdering som krävs för att bedöma om
över/underskott ska kunna föras över mellan åren. Det finns ett uppdrag att ta fram en
utvärderingsmall med effektivitets- och produktionsmått, se prioriterat uppdrag.
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Mål: Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling
Ta fram en långsiktig plan för investeringsutrymme och skuldutveckling
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Anette Asklöf

Pågående

20%

2016-04-21

2018-12-31

En tioårig budgetplan baserat på en framskrivning av befolkningen finns. Det råder dock stora
oklarheter kring kommande investeringsbehov.Ett nytt mål för befolkningsutvecklingen har
antagits av kommunfullmäktige vilket påverkar investeringsbehovet. En långsiktig planering
av verksamhetsutbyggnad kopplat till befolkningsutveckling behövs som grund. Parallellt
pågår arbetet med ny översiktplan och det finns anledning att länka ihop planeringen vilket
kommer att ske under hösten. Under våren har ytterligare kompetens tillförts kring
upprättandet av långtidsplaner med bland annat flera exempel från andra kommuner.

Utveckla effektivitets- och produktionsmått kopplat till kvalitet
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Ledningsstab

Anette Asklöf

Pågående

30%

2016-04-21

2018-12-31

Mål, indikatorer och styrtal i styrkorten är riktade till sektorerna eller specifika verksamheter.
Det har inte funnits krav på enhetschefer att göra en verksamhetsplanering kopplat till den
strategiska planen och kommunstyrelsens prioriterade uppdrag. De indikatorer och styrtal som
anges i styrkorten kan vara användbara i styrningen på enhetsnivå men det saknas också i
många fall mått som beskriver hur en enhet lyckats med sitt uppdrag. Vi saknar också
produktionsmått och en uppföljning av hur produktionen utvecklas. Det görs en hel del
redovisningar, nyckeltalsammanställningar och mätningar redan idag som kan användas. Det
finns också möjlighet att delta i nationella kvalitetsmätningar eller att hitta egna utvärderingar.
Controllergruppen har i uppdrag att ta fram ett förslag till utvärderingsmall med effektivitetsoch produktionsmått till KLG. Nästa steg blir att tillsammans med respektive
sektorsledningsgrupp arbeta vidare med vilka effektivitets- och produktionsmått kan användas
på respektive enhet.

Ta fram en lokalstrategisk plan
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Fredrik
Pågående
39%
2016-04-21
2018-12-31
Samhällsbyggnad Björkman,
Susanne
Arnberg
Arbetet har fått en nystart under våren 2018. Viktiga delar i planeringen är den satusbesiktnig
och underhållsplanering som Vallonbyggden givits i uppdrag, Andra viktiga förutsättningar är
de förändringar av framtida lokalbehov som kommunens verksamheter aviserar eller förespår.
Många nya lokaler är i planeringsstadiet bla förskola Lotorp, nytt LSS och nytt äldreboende
men också omflyttningar på befintliga ytor. Målet är att presentera en första version till KS
innan 2018-12-31.
Redovisning av prioriterade uppdrag tertial 2 2018
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Skapa ett socioekonomiskt resursfördelningssystem inom grundskolan och
fritidshem
Enhet

Ansvarig

Status

Genomförande

Startdatum

Slutdatum

Sektor
Utbildning

Anders
Pågående
10%
2017-01-01
2018-12-31
Wiklund,
Kristina
Lohman
En arbetsgrupp behöver tillsättats inom förskola och grundskola för att ta fram ett förslag till ett
nytt resursfördelningssystem.
Uppdraget har legat vilande på grund av omorganisation och chefsbyten.
Kommunen har under 2018 sökt och erhållit ett nytt statsbidrag för likvärdighet och
kunskapsutveckling i grundskolan, 3,2 mkr. Bidraget har fördelats till grundskolorna utifrån ett
socioekonomiskt index. Detta index, som tagits fram av skolverket, viktar/rangordnar skolorna
utifrån socioekonomiska faktorer.
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Kommunstyrelsen

Strategi för kommunal hälso- och sjukvård i syfte att
stärka patientsäkerheten
Sammanfattning
Omsorgsberedningen har haft ett uppdrag att ta fram en politisk strategi för den
kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka patientsäkerheten. Beredningen
har haft patientfokus utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
Beredningen har i strategin identifierat ett antal patientsäkerhetsområden:






Fall
Trycksår
Undernäring
Vårdrelaterade infektioner
Läkemedelshantering

Inom dessa områden ska särskilda patientsäkerhetsinsatser göras.
Vidare ska verksamheten kontinuerligt riskbedömas för att säkra vården och
undvika vårdskador.
Förslag till beslut
Omsorgsberedningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
1. Att godkänna strategin för kommunal hälso- och sjukvård
2. Att uppföljning av strategin ska göras inom tre år

Bilaga 1. Omsorgsberedningens förslag: Strategi för kommunal hälso- och sjukvård i
syfte att stärka patientsäkerheten
Bilaga 2: Omsorgsberedningens faktaunderlag till Strategi för kommunal hälso- och
sjukvård i syfte att stärka patientsäkerheten

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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Strategi för stärkt
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I den kommunala hälso- och
sjukvården
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1. Inledning och bakgrund
Omsorgsberedningen har fått uppdrag att ta fram en strategi för den kommunala hälso- och
sjukvården i Finspångs kommun (Kf § 17 2017.0142.2). Strategin presenteras i detta
dokument och kompletteras med en uppdragsrapport som är grunden för de delar som
presenteras och framhålls i strategin.
Kommunen har haft ett hälso- och sjukvårdsansvar sedan ÄDEL1-reformen 1992 och då
inledningsvis i särskilt boende (SÄBO), korttidsboende, dagverksamhet inom äldreomsorg
och motsvarande inom funktionsnedsättningsområdet inom lagen om stöd och service till
funktionshindrade(LSS). Ansvaret sträcker sig upp till legitimerad sjuksköterskenivå samt de
legitimerade yrkesgrupperna arbetsterapeut och fysioterapeut. Dåvarande landstinget numera
Region Östergötland (RÖ) har, via särskilda avtal mellan huvudmännen, ansvar för
läkarinsatserna.
Kommunernas i Östergötland ansvar för hälso- och sjukvården har sedan 2014 utökats att
också gälla delar av hemsjukvården. I länet har man överenskommit om en tröskelprincip2
som avgör om patienten får sin hälso- och sjukvård av kommunens hemsjukvård eller via
vårdcentralen på RÖ för Finspångs del Närsjukvården i Finspång(NiF).
Ytterst ansvarig (vårdgivaren) för den kommunala hälso- och sjukvården i Finspångs kommun
är kommunstyrelsen.
Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en
god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
Patienterna ska erbjudas en trygg och lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska
bedrivas med respekt för patientens integritet och självbestämmande.

2. Strategi
Strategins omfattning
I strategin ingår all hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för exklusive
skolhälsovården, vilken hanteras av Lärandeberedningen.

Patientsäkerhetskultur, patientsäkerhetsarbete och skydd
mot vårdskada
All personal på alla nivåer ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande
säkerhetskultur. Återkommande reflektioner kring och analyser av avvikelser ska vara en
gemensam grund för lärande, ett ständigt pågående förbättringsarbete samt
kompetensutvecklingsinsatser. Riskbedömningar ska kontinuerligt utföras för att säkra vården
och undvika vårdskador.
Särskilda insatser ska vidtas för att minska andelen trycksår, fallolyckor,
läkemedelshanteringsfel och vårdrelaterade infektioner.
Nattfastan ska minska i alla verksamheter till rekommenderad nivå och kostombud ska finnas
även inom hemsjukvården.
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Delaktighet

Närstående1 och patienter ska ges möjlighet att vara delaktiga i och ges information om hur
patientsäkerhetsarbetet kan förbättras.
Synpunkter från patienter kan vara en del i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.
Patienter ska uppmuntras att vara delaktiga vid planering av måltider och ges möjligheter att
påverka kosten.

Tillgänglighet, trygghet och kontinuitet
Alla patienter ska uppleva att hälso- och sjukvården är trygg och lättillgänglig. Till varje
patient ska utses en patientansvarig sjuksköterska så att kontinuiteten i vården säkerställs. Den
kurativa delen av vården behöver stärkas. Även sociala aspekters betydelse för människors
hälsa ska beaktas.

Rehabilitering och rehabiliterande synsätt
Den rehabiliterande kompetensen ska på olika sätt säkerställas så att patientens behov av
rehabilitering tillgodoses. I alla verksamheter ska finnas ett rehabiliterande och förebyggande
synsätt så att patienterna får stöd att bibehålla och träna förmågor. I det förebyggande arbetet
ska även sociala aspekter beaktas.

Säkerställande av kompetens
Läkarresursen måste på sikt öka, framförallt med tanke på ökande behov inom kommunens
hälso- och sjukvård.
Kommunen ska ha ett proaktivt och innovativt förhållningssätt när det gäller att rekrytera,
kompetensutveckla och behålla sin personal inom hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst
hur behovet av kompetenta vikarier ska tillgodoses och säkerställas.
Studerande som läser olika typer av vårdutbildningar ska bemötas på ett välkomnande och
professionellt sätt. De ska känna till vilka karriärmöjligheter som finns inom den kommunala
hälso- och sjukvården.
Specialistkompetensen inom geriatrik, palliativ-, demens-, psykiatrisk- och rehabiliterande
vård ska säkras.

Vården i livets slutskede
Den enskilda patientens behov av palliativa vård ska beskrivas i en vårdplan. Den ska grunda
sig på patientens vilja och vila på en humanistisk människosyn. Ingen ska behöva dö ensam.

Digitala tjänster
Vid införande av digitala tjänster ska alltid stor hänsyn tas till patientens förmåga att
tillgodogöra sig tjänsten2.
1

Kommunen väljer att använda begreppet närstående, då samtliga patienter inte har anhöriga som stöd.
Närstående är också ett begrepp som används av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

2

När det gäller digitala tjänster och tekniska hjälpmedel hänvisas till policyn ”Teknik i omsorgen”.
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Samverkan
Vid tillfällen med fler involverade vårdgivare är en god samverkan viktig för att en patient ska
få en säker vård. I syfte att säkra en god samverkan och en säker vård ska det finnas en tydlig
beskrivning av berörda aktörers ansvarsområde.
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Faktaunderlag
Strategi för den
kommunala hälso- och
sjukvården i syfte att
stärka patientsäkerheten
Omsorgsberedningen

2018-06-11
KS.2017.0420
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1. Inledning och bakgrund
Kommunen har haft ett hälso- och sjukvårdsansvar sedan ÄDEL1-reformen 1992 och då
inledningsvis i särskilt boende (SÄBO), korttidsboende, dagverksamhet inom äldreomsorg
och motsvarande inom funktionsnedsättningsområdet inom lagen om stöd och service till
funktionshindrade(LSS). Ansvaret sträcker sig upp till legitimerad sjuksköterskenivå samt de
legitimerade yrkesgrupperna arbetsterapeut och fysioterapeut. Dåvarande landstinget numera
Region Östergötland (RÖ) har, via särskilda avtal mellan huvudmännen, ansvar för
läkarinsatserna.
Kommunernas i Östergötland ansvar för hälso- och sjukvården har sedan 2014 utökats att
också gälla delar av hemsjukvården. I länet har man överenskommit om en tröskelprincip2
som avgör om patienten får sin hälso- och sjukvård av kommunens hemsjukvård eller via
vårdcentralen på RÖ för Finspångs del Närsjukvården i Finspång(NiF).
Ytterst ansvarig (vårdgivaren) för den kommunala hälso- och sjukvården i Finspångs kommun
är kommunstyrelsen.
Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på en
god och säker vård uppfylls enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
Patienterna ska erbjudas en trygg och lättillgänglig vård med god kontinuitet. Vården ska
bedrivas med respekt för patientens integritet och självbestämmande.

Hälso- och sjukvårdspersonal
De legitimerade yrkesgrupperna är alltid att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal i sin
yrkesutövning. Vårdpersonalens arbete är i grunden omsorg med utgångspunkt från
socialtjänstlagen. Vid vissa tillfällen i arbetet så utförs arbetsuppgifterna på ordination,
instruktion eller delegation från legitimerad personal. Vid dessa tillfällen räknas
vårdpersonalen som hälso- och sjukvårdspersonal. Utgångsläget för all hälso- och
sjukvårdspersonal är att patienten inte ska drabbas av vårdskada eller utsättas för risk för att
drabbas av vårdskada vid omvårdnad, vård och behandling inom den kommunala hälso- och
sjukvården.
All hälso- och sjukvårdspersonal ska:







arbeta utifrån gällande författningar och lagstiftning
arbeta följsamt till utarbetade riktlinjer och rutiner
arbeta preventivt i syfte att förebygga skador och risker via de nationella
kvalitetsregistren
arbeta för att öka och stärka patientens och/eller närståendes delaktighet i vården
arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling
arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

Lagstiftning
En omfattande lagstiftning reglerar hälso- och sjukvården. I grunden handlar det om hälsooch sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Utöver dessa två grundläggande lager finns ett
antal lagar, författningar och meddelandeblad att ta hänsyn till. Denna omfattande lagstiftning
har brutits ner i en mängd riktlinjer och rutiner som mer i detalj styr det dagliga arbetet.

2
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Nära Vård
Utvecklingen inom kommunens hälso- och sjukvård kommer med stor sannolikhet att präglas
av en förskjutning av hälso- och sjukvården, där alltmer avancerad vård kommer att ske i
hemmet. En statlig utredning pågår under ledning av Anna Nergårdh. Den är benämnd
”Samverkan för en god och nära vård” som i ett första delbetänkande pekar på en rad
kommande förändringar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Utredningen har till uppdrag
att lyfta primärvården som basen i hälso- och sjukvården.
Uppdraget är att föreslå en förskjutning av första linjens hälso- och sjukvård från
slutenvård/akutsjukvård till primärvård. Denna förskjutning av hälso- och sjukvården medför
att fler patienter kommer att vara i behov av kommunal hemsjukvård. Det kommer att ställa
stora krav på vår organisation i form av resurser, kompetens och flexibilitet. Det gäller såväl
sjuksköterskeorganisationen som inom hemrehabiliteringen samt inom
omvårdnadsverksamheten.

Patientsäkerhet
Här följer en kort introduktion vad gäller begreppet patientsäkerhet enligt Patientsäkerhet
(SKL, 2017).
Några viktiga begrepp
Patientsäkerhet

skydd mot vårdskada

Vårdskada

skada på patient som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder
vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

Avvikelse

händelse som medfört eller som kunnat medföra något oönskat

Negativ händelse

händelse som medfört något oönskat

Tillbud

händelse som kunnat medföra något oönskat

Vad är patientsäkerhet?
Patientsäkerhet innebär att patienten ska skyddas mot vårdskada; skador som hade kunnat
undvikas genom adekvata åtgärder. Ofta är det brister i organisationen såsom brist på rutiner,
teknik, kommunikation och information som kan vara orsaken till att en individ skadas.
Vanliga vårdskador är fallskador, undernäring, trycksår, läkemedelsmisstag och
vårdrelaterade infektioner (Patientsäkerhet, 2017 SKL).
Systematiskt och strategiskt patientsäkerhetsarbete
Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse i vilken det framgår hur
arbetet har bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten. Berättelsen
ska finnas tillgänglig för de som önskar ta del av den. Det ska finnas tydliga mål och rutiner
för riskanalyser och egenkontroll. Resultaten ska användas för att identifiera risker och
förbättringsområden.
Patientsäkerheten berör alla inom hälso- och sjukvård; patienter, närstående och de som på
något sätt arbetar inom verksamheterna. Socialstyrelsen lyfter fram tre viktiga perspektiv,
vården ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och organiserad för säker vård.
Ansvar, ledning och styrning
Samtliga medarbetar har skyldighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet. I varje kommun
finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med särskilt ansvar för kvalitet och
säkerhet. I vissa kommuner finns också en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

3
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utsedd. Det är en fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut med ansvar för de delar som
rör rehabilitering.
MAS ansvar bl.a. för att delegering av arbetsuppgifter är patientsäkra, att det finns rutiner vid
kontakt med läkare, att anmälan enligt Lex Maria görs vid allvarliga avvikelser samt att
journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
Patientsäkerhetskultur
Det finns ofta flera orsaker till att en vårdskada uppstår. Med en individsyn söks orsaker till
enskilda medarbetare tillkortakommanden. Med en vidare syn utgår man istället från att
negativa händelser inträffar på grund av brister i organisation, arbetsmiljö, kompetens och
rutiner. Genom att identifiera, analysera orsaker till avvikelser och vårdskador samt involvera
alla medarbetare i detta arbete finns möjligheter att skapa en s.k. säkerhetskultur.
Medverkan och delaktighet
En viktig del i patientsäkerhetsarbetet är patienters och närståendes medverkan. Särskilt
viktigt är detta när vården bedrivs i patientens hem. Genom att engagera patienter och
närstående kan man uppmärksamma dem på risker samt hur risker kan förebyggas och
upptäckas. Den enskilde behöver också kunskap om hur upptäckta risker ska förmedlas till
vårdgivaren. Fördelen med att engagera närstående är att de kan komma med för sjukvården
nya perspektiv på vården. Brukarråd och intresseorganisationer är också värdefulla arenor för
att diskutera risker och avvikelser. Synpunkter från patienter och närstående ska tas om hand.
Riskområden
En av de vanligaste orsakerna till avvikelser i vården handlar om brister i
informationsöverföring. Säker vård bygger på att all information, även den som ges av
patienten och närstående, tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt.
Ytterligare ett stort riskområde är fall då dessa kan få allvarliga och varaktiga konsekvenser.
En fallriskvärdering via kvalitetsregister ska göras på patienter över 65 och andra vuxna som
har neurologiska eller kognitiva sjukdomstillstånd. Efter utvärdering görs en planering av
åtgärder.
Infektioner, smittspridning och vårdhygien är ett växande riskområde. En av de viktigaste
förebyggande åtgärderna är god följsamhet till hygien- och klädregler.
Patienter kan skadas i vården på grund av felaktig läkemedelsanvändning som avser
ordination, iordningställande, administrering, rekvisition och förvaring av läkemedel. I en
lokal instruktion ska rutiner och ansvarsfördelning finnas dokumenterad. Den medicinskt
ansvariga sjuksköterskan (MAS) är ytterst ansvarig för att ändamålsenliga rutiner fastställs.
Delegationsordningen när det gäller medicinering är också viktig. Inte minst i vårdens
övergångar mellan vårdgivare är läkemedelsavstämning en viktig del så att information
överförs vid såväl utskrivning som inskrivning.
Trycksår orsakar personligt lidande och ett ökat behandlingsbehov. Försämrat näringsstatus
och svårigheter att själv ändra läge är en riskfaktor när det gäller trycksår. En riskbedömning
bör göras på alla patienter över 70 år och som är sängliggande, rullstolsburna eller är sittande
stora delar av dagen. Ett redskap för att arbeta med risken för trycksår är kvalitetsregistret
Senior Alert. Det finns också förebyggande åtgärder att sätta in som ex. tryckavlastande
madrass, hälavlastning eller lägesändring som schemalagts.
Risk för undernäring är ett tillstånd som förekommer hos nästan var tredje patient på sjukhus
eller boende inom äldreomsorgen. Sociala, kulturella och psykologiska faktorer medverkar
när det gäller risk för undernäring. Det är oftast lättare att förebygga än att behandla
undernäring. Därför rekommenderas att individer som befinner sig i riskzonen identifieras.

4
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Munnens hälsa påverkar allmänhälsan. Förmågan att tugga, svälja och uppleva smak betyder
mycket för välbefinnande och livskvalitet. Särskilt diabetes ökar risken för en vikande
munhälsa. Dessutom kan bakterier i munhålan spridas till andra organ.
Ytterligare ett riskområde inom vården är fördröjd eller utebliven undersökning. Det finns
inga data på hur omfattande denna brist är. Upprättandet av vårdplaner är ett sätt att komma
tillrätta med detta riskområde.
Även medicintekniska hjälpmedel (överflyttningshjälpmedel, rullstolar, madrasser,
personliftar, duschstolar) kan utgöra en risk. Exempel på avvikelser är felaktig hantering av
produkter och bristande underhåll.

Kvalitetsarbete – rapporteringsskyldighet
Ett av det mest utvecklade kvalitetsarbete och möjlighet till förbättringsarbete inom den
kommunala hälso- och sjukvården är avvikelsehanteringen. Det är ett väl inarbetat sätt att
hitta förbättringsområden som infördes tidigt efter ÄDEL-reformen. Metoden utgår ifrån att
systematiskt rapportera felhändelser och risker i verksamheten. Händelserna hanteras sedan
först och främst av första linjens chef tillsammans med sin personal. Arbetet går ut på att
analysera varje händelse för att hitta systemfel och bakomliggande orsaker för att sedan vidta
relevanta och verksamma åtgärder som om möjligt kan förhindra att felhändelsen upprepas.

2. Patientsäkerhet i Finspång
Nuvarande politiska mål
De nuvarande politiska målen för hälso- och sjukvården beslutades 2010 av
Kommunstyrelsen. De politiska målen för den kommunala hälso- och sjukvården är:
Finspångs kommuns hälso- och sjukvård, inkl. munhälsa och rehabilitering ska vara av god
kvalitet genom:





Att ha en hög patientsäkerhet
Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg
Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut
Ingen ska behöva dö ensam

Målen har speglat den palliativa vården tydligast och lett fram till positiva resultat bl.a. från
kvalitetsregistren. Att beskriva patientens vård och omsorg sista tiden i livet via en palliativ
hälsoplan har varit en stor framgång.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen för Finspångs kommun 2014-2024 visar att personer i åldern 65-100 år
förväntas öka från 5146 till 5596 personer. Det är en ökning på cirka 9 procent. 2014 var
antalet personer i åldersgruppen 65-100 år ca 24 procent av den totala folkmängden i
Finspångs kommun. 2024 beräknas antalet personer i samma åldersgrupp vara ca 25 procent.
I riket beräknas antalet personer i åldersgruppen 65-100 år vara 18 % av den totala
befolkningen (ca 1,9 miljoner personer). Detta innebär att den totala ökningen i åldersgruppen
65-100 år är högre i Finspång jämförelse med riket.
Medellivslängden1 fortsätter att öka och de äldre blir allt friskare upp i åren. Det gör att
sjukligheten upp i åren komprimeras till ett mindre antal år men i och med att antalet personer
ökar så ökar också vårdbehoven.
1

Ref. Läkartidningen nr.48 2010 artikel Anders Ahlbom m.fl.
5
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Urval av data från Finspång
Här presenteras ett litet urval av de data som finns i Patientsäkerhetsberättelsen för kommunal
hälso- och sjukvård (2017). Urvalet har i viss mån styrts av de mål som antogs 2010 och som
betonar kvaliteten i den palliativa vården. Eftersom läkemedelshantering och fallolyckor är
ett förbättringsområde presenteras även data inom detta område.1
En av hälso- och sjukvårdens uppdrag är att jobba med preventionsarbete via de nationella
kvalitetsregistren. Resultaten ska användas för att utveckla verksamheten ytterligare och säkra
vården samt höja kvalitén för patienten.
Palliativ vård
Resultat från Palliativa registret 2017 Finspångs kommun

Kommentar: Ett utdrag ur registret för 2017 visar att vi i Finspång gjort förbättringar i
resultatet under året i jämförelse med 2016. Förbättringar ses inom flera områden inte minst
inom ”utförd validerad smärtskattning”. Det borgar för att patienten i livets slut får adekvat
omhändertagande och bra symtomkontroll med kvalitet och ett värdigt slut. Ett långt och
träget arbete av våra palliativa ombud och palliativa kontaktpersoner har i högsta grad bidragit
till det resultat vi kan se.
Riskbedömningar Senior Alert
Antalet riskbedömningar i Senior Alert kvalitetsregister 2017

Kommentar: Figuren ovan visar att vi i Finspång är mycket duktiga på att riskbedöma
personer i Senior Alert främst i särskilt boende.

1

Patientsäkerhetsberättelsen bifogas de handlingar som skickas ut inför den vägledande frågestunden i Kf.
6
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Felhändelser läkemedel och fall
Antal rapporterade felhändelser 2017
Fall
548

Typ
Antal

Fall med konsekvens
815

Läkemedel
638

Kommentar: Läkemedelshanteringen är det område näst, fallolyckor, där det rapporteras flest
felhändelser. Läkemedelshanteringen är också det patientsäkerhetsområdet som är mest
reglerat av riktlinjer och rutiner.
Det totala antalet glömda läkemedelsdoser under året i jämförelse:
År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Antal

225

150

353

345

372

337

Kommentar: Ökningen mellan 2013 till 2014 beror på att kommunen fick ansvar för
hemsjukvården och därmed också fick ansvaret för att rapportera felhändelser.
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning
Mått
Antal inkluderade vårdtagare, varav
- antal vårdtagare på korttidsplats
- antal kvinnor
- antal män
- antal över 85år
- andel vårdtagare med infektion
- andel vårdtagare med antibiotika

Finspång
219
18
138
81
111
0 (0%)
3 (1%)

Deltagande kommuner
24 847
923
16 531
8 316
13 392
368 (1%)
750 (3%)

Kommentarer: Finspång medverkar årligen i en nationell mätning av vårdrelaterade
infektioner som kallas HALT. Mätning sker via Folkhälsomyndigheten. Att delta i HALT är
frivilligt vilket innebär att det är ett urval av Sveriges kommuner som deltar i mätningen.
Vissa kommuner har dessutom valt att bara ta med vårdtagare på några av de särskilda boende
i mätningen medan Finspång redovisar alla vårdtagare på särskilda boenden inom
äldreomsorgen. Resultatet ovan visar för Finspångs del att vi inte hade någon person som
uppvisade infektionssymtom vid mättillfället. Även andelen personer som behandlades med
antibiotika vid mättillfället understiger rikssnittet vilket är bra. I jämförelse med tidigare år så
ligger vi bättre till vid årets mätning (2017).
Trycksår
År
2017
2016

Antal uppkomna sår
20
28

Antal läkta sår
13
19

7
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Kommentar: Trycksår räknas som en vårdskada och ska i verksamheten utredas och orsaken
till att såret uppkommit ska sökas. Detta för att om möjligt förhindra att de uppkommer.
Verksamheten ska arbeta med riskförebyggande åtgärder så långt det är möjligt för att sår inte
uppkommer.

3. Uppdrag och genomförande
Uppdrag från Kommunfullmäktige
Omsorgsberedning har från fullmäktige (Kf.2017-0142-2) fått ett uppdrag att ta fram en
strategi för den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet med strategin är att stärka
patientsäkerheten inom vård- och omsorg. Beredningen ska ha ett patientfokus utifrån
områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Beredningen ska ta hänsyn till gällande hälsooch sjukvårdslagstiftning.
I uppdraget ingår också att analysera hur det ser ut i Finspång kommunala hälso- och sjukvård
idag och föreslå förbättringsområden. Beredningen ska även göra en omvärldsanalys.

Analys av kommunala data
Det föreligger en mängd data vad gäller patientsäkerheten i Finspång och beredningen har
tagit del av vissa av dem. Ett urval av dessa görs under rubriken ”Urval av resultat”. En
aktuell bild av patientsäkerhetsarbetet gavs som en inledning på beredningens arbete.

Samtal med nyckelpersoner och deras förslag
En viktig del i analysen var att träffa lokala nyckelpersoner som kunde ge oss sin bild av
verksamheten med fokus på patientsäkerhet. Vi bad också om deras uppfattning om
eventuella förbättringsområden som beredningen skulle beakta. Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) har varit koordinator och sakkunnig under hela arbetet. Beredningen har
bjudit in följande personer till beredningens möten:











Demenssjuksköterska
Dietist
Palliativa ombud
Äldresjuksköterska
Sjuksköterska inom omsorgen om funktionsnedsatta
Verksamhetschef från Närsjukvården i Finspång
Chefer inom kommunens hälso- och sjukvård
Rehabiliteringen – fysioterapeut och arbetsterapeut
Frivillig- och anhörigstöd
Psykiatrisjuksköterska hemsjukvård

8
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Beredningen upplever att det finns ett stort engagemang i verksamheten och att mycket
fungerar bra. Följande synpunkter framfördes av inbjudna nyckelpersoner:


Den stora frågan gäller nuvarande och kommande behov av personal som besitter den
kompetens, också specialistkompetens, som behövs för att bedriva en säker vård.
Förbättringsområden: Utbildning av vikarier, språkkunskaper hos vikarier, visa på
karriärmöjligheter/status, kompetens avancerad vård/fler specialistsjuksköterskor,
utbyggt samarbete med Vård- och omsorgslinjen.



Flera av våra nyckelpersoner nämnde att läkarresursen som Regionen ansvarar för
behöver vara större än vad den är idag, inte minst med tanke på den kommande
reformen ”Nära vård”.



Äldre är också en grupp där den ökande psykiska ohälsan gör sig gällande och förslag
framfördes om en satsning på förebyggande folkhälsa som ett sätt att minska
ensamheten; framförallt inom hemsjukvården.



Hemsjukvården behöver i högre omfattning omfattas av användandet av
kvalitetsregistret ”Senior Alert” för riskbedömningar.



En fråga som framkom var ” behövs en översyn av den s.k. tröskelprincipen i
hemsjukvårdsreformen”?



Ett större fokus på ett rehabiliterande synsätt för att ta vara på de förmågor den
enskilde har kvar. Hjälpmedel i arbetsmiljön är också en viktig förebyggande åtgärd.



För att undvika lång nattfasta och undernäring finns kostombud i verksamheten som
varit framgångsrika i sitt arbete. Dock framkom att medverkan vid tillagandet av mat
också är en viktig del i arbetet. Frågan om valfrihet när det gäller matsedeln togs upp.



Förslag om boende och dagverksamhet för yngre dementa personer diskuterades.



Teamträffar i verksamheten för att få en helhetssyn på brukaren.

Verksamhetsbesök
Flera av politikerna i beredningen har gjort verksamhetsbesök. Genom samtal med
verksamma och patienter (när så var möjligt) var syftet att få en bild av patientsäkerheten. Vi
bad också om eventuella förslag på förbättringar. Vissa av dessa berör inte patientsäkerheten,
och har förmedlats till sektorcheferna. Vi fick många positiva bilder av hur verksamheten
fungerar, men också några förslag på förbättringsområden:


Kompetensförsörjning
 Vid besöken var kompetensförsörjningsfrågan också i fokus. Det fanns en
medvetenhet om att avsaknad av kompetenta vikarier kan påverka
patientsäkerheten
 Samarbete med vård- och omsorgslinjen på CNG efterfrågas för att få fler
elever att söka dit
 Kompetensutveckling kring demens, psykisk ohälsa och andra specialiteter
behövs
9
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 Vid läkemedelshantering är rätt kompetens och språkkunskaper viktiga för
säkerheten
 Stödpedagoger efterfrågas
 Städpersonal för att frigöra kompetens hos undersköterskor?
 Utbildning av undersköterskor






Psykisk ohälsa





Äldrekurator efterfrågas
Meningsfulla anhörigträffar
Tillgång till läkare
Meningsfull vardag- förebyggande arbete psykisk ohälsa




Resursbrist – fysioterapeut och arbetsterapeut
Bibehålla brukares förmågor för att t.ex. förebygga fall

Rehabilitering

Kost och nutrition








Säkerställa goda matvanor
Delaktighet i samband med måltider
Motivation istället för förbud

Arbetsmiljö/fysisk miljö


Ändamålsenliga lokaler – t.ex. Hårstorp omsorg



Digitalisering/dokumentation

Övrigt

Referenser
Finspångs kommun (2010). Politiska mål för kommunal hälso- och sjukvården
Finspångs kommun (2017). Patientsäkerhetsberättelse för kommunal hälso- och sjukvård.
Finspångs kommun (2017). Rutiner för kost och måltider i boende för äldre.
Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:30)
Läkartidningen (2010/nr 4).
SKL (2017). Patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård. Stockholm.
SOU 2017: 53. God och nära vård. Stockholm.
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4. Berednings förslag till strategi
Strategins omfattning
I strategin ingår all hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar exklusive skolhälsovården,
vilken hanteras av Lärandeberedningen.

Patientsäkerhetskultur, patientsäkerhetsarbete och skydd
mot vårdskada
All personal på alla nivåer ska vara delaktiga i arbetet att skapa en riskförebyggande
säkerhetskultur. Återkommande reflektioner kring och analyser av avvikelser ska vara en
gemensam grund för lärande, ett ständigt pågående förbättringsarbete samt
kompetensutvecklingsinsatser. Riskbedömningar ska kontinuerligt utföras för att säkra vården
och undvika vårdskador.
Särskilda insatser ska vidtas för att minska andelen trycksår, fallolyckor,
läkemedelshanteringsfel och vårdrelaterade infektioner.
Nattfastan ska minska i alla verksamheter till rekommenderad nivå och kostombud ska även
finnas inom hemsjukvården.

Delaktighet

Närstående2 och patienter ska ges möjlighet att vara delaktiga i och ges information om hur
patientsäkerhetsarbetet kan förbättras.
Synpunkter från patienter ska kunna vara en del i det förebyggande patientsäkerhetsarbetet.
Patienter ska uppmuntras att vara delaktiga vid planering av måltider och ges möjligheter att
påverka kosten.

Tillgänglighet, trygghet och kontinuitet
Alla patienter ska uppleva att hälso- och sjukvården är trygg och lättillgänglig. Till varje
patient ska utses en patientansvarig sjuksköterska så att kontinuiteten i vården säkerställs. Den
kurativa delen av vården behöver stärkas. Även sociala aspekters betydelse för människors
hälsa ska beaktas.

Rehabilitering och rehabiliterande synsätt
Den rehabiliterande kompetensen ska på olika sätt säkerställas så att patientens behov av
rehabilitering tillgodoses. I alla verksamheter ska finnas ett rehabiliterande och förebyggande
synsätt så att patienterna får stöd med att bibehålla och träna förmågor. I det förebyggande
arbetet ska även sociala aspekter beaktas.

2

Beredningen väljer att använda begreppet närstående, då samtliga patienter inte har anhöriga som stöd.
Närstående är också ett begrepp som används av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

11
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Säkerställande av kompetens
Läkarresursen måste på sikt öka inte minst med tanke på ökande behov inom kommunens
hälso- och sjukvård.
Kommunen ska ha ett proaktivt och innovativt förhållningssätt när det gäller att rekrytera,
kompetensutveckla och behålla sin personal inom hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst
hur behovet av kompetenta vikarier ska tillgodoses och säkerställas.
Studerande som läser olika typer av vårdutbildningar ska bemötas på ett välkomnande och
professionellt sätt. De ska känna till vilka karriärmöjligheter som finns inom den kommunala
hälso- och sjukvården.
Specialistkompetensen inom geriatrik, palliativ-, demens-, psykiatrisk- och rehabiliterande
vård ska säkras.

Vården i livets slutskede
Den enskilda patientens behov av palliativa vård ska beskrivas i en vårdplan. Den ska grunda
sig på patientens vilja och vila på en humanistisk människosyn. Ingen ska behöva dö ensam.

Digitala tjänster
Vid införande av digitala tjänster ska alltid stor hänsyn tas till patientens förmåga att
tillgodogöra sig tjänsten3.

Samverkan
Vid tillfällen med fler involverade vårdgivare är en god samverkan viktig för att en patient ska
få en säker vård. För god samverkan ska det finnas en tydlig beskrivning av berörda aktörers
ansvarsområde.

3

När det gäller digitala tjänster och tekniska hjälpmedel vill beredningen hänvisa till policyn ”Teknik i
omsorgen”.
12
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Kommunfullmäktige

Protokoll
Sammanträdesdatum:
2017-03-29

2017-§ 44

Dnr: KS.2017.0142

23 (26)

Förslag till nytt uppdrag för omsorgsberedningen
Sammanfattning
Presidiet har tagit fram ett förslag på nytt uppdrag för omsorgsberedningen. Att ta
fram en politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka
patientsäkerheten.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Att i enlighet med omsorgsberedningens uppdragsplan (KS.2017.0142-2) ge
omsorgsberedningen uppdraget att ta fram en politisk strategi för den
kommunala hälso- och sjukvården i syfte att stärka patientsäkerheten.
----

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
128

Dnr

KS.2017.0142-2

Beredning:

Omsorgsberedningen

Uppdrag:

Att ta fram en politisk strategi för
den kommunala hälso- och
sjukvården

Startdatum:

2017-04-01

Slutdatum:

2018-05-01

Koordinator:

Mårten Davidsson, MAS

Uppdragsplan - Att ta fram en politisk strategi
för den kommunala hälso- och sjukvården i
syfte att stärka patientsäkerheten

Formulering av uppdrag

Att ta fram en politisk strategi för den kommunala hälso- och sjukvården
i syfte att stärka patientsäkerheten. Beredningen ska ha ett patientfokus
utifrån områdena säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Beredningen ska ta
hänsyn till gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning.
Analysera hur det ser ut i Finspång kommunala hälso- och sjukvård idag
och ta fram förbättringsområden. Beredningen ska även göra en
omvärldsanalys.
Avstämning och återkoppling till presidium

Beredningen gör en avstämning med presidiet i november.
Förutsättningar för medborgardialog

Beredningen avser att använda kommunala verksamheter för
medborgardialog t.ex. anhörigcenter och äldreboenden.
Förutsättningar för vägledande debatt i fullmäktige

Det finns goda förutsättningar för en vägledande debatt. Mårten Davidsson
kan ge en introduktion inför debatten och beredningen ska plocka fram
specifika områden som kommunfullmäktiges ledamöter får debattera.

129

Budgetförutsättningar

Studiebesök och medborgardialog kommer att medföra kostnader. Strategin
behöver tryckas i pappersform.
Presidiet ser att det i dagsläget är svårt att sätta en exakt budget.
Beredningen ska föra dialog med presidiet om man har idéer som kan
innebära ökade kostnader.
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Linda Johansson

2018-10-05
Dnr KS.2017.0964

1 (1)

Kommunstyrelsen

Förlängning av avtal med BRF Majelden
Sammanfattning
Inför 2014 tecknades ett nytt avtal med Brf Majelden som innebär att föreningen
numera betalar en borgensavgift på 0,4% på borgensbeloppet samt amorterar
500 000 kronor om året på borgenslånet och 500 000 kronor på det tidigare ränteoch amorteringsfria lånet på 16 mkr från kommunen. Avtalet förlängdes för 2016
och för 2017 förnyades avtalet med tillägg av en fastställd avstämningspunkt inför
varje nytt år.
Borgensåtagandet uppgår nu till 16,2 mkr och skulden till kommunen är 13,6 mkr
och åtagandet minskar med 1 mkr per år enligt ovan.
HSB har i enlighet med nuvarande avtal inkommit med en begäran om förlängning
av avtalet. Föreningen har anlitat Forum Fastighetsekonomi AB för värdering av
fastigheten som ett led i att hitta en kreditgivare som kan medverka till att öka
pantförskrivningen på fastigheten och därmed minska kommunens
borgensåtagande. HSB avser att fortsätta försöken att hitta andra kreditgivare och
förvaltningen föreslår därför att nuvarande avtal förlängs.

Förslag till beslut
1. Att godkänna en förlängning av nuvarande avtal med BRF Majelden.

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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Robin Levander

2018-10-25
Dnr KS.2018.1139

1 (1)

Kommunstyrelsen

Redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag
som inte är färdigbehandlade oktober 2018
Sammanfattning
I denna skrivelse redovisas de motioner, medborgarförslag och e-förslag som 2018-1025 inte är färdigbehandlade.
Kommunfullmäktige har beslutat att motioner, e-förslag och medborgarförslag ska
beredas inom sex månader från att de inkom till kommunen. Vidare är det bestämt i lag
att motioner och medborgarförslag som handlagts i över ett år kan avskrivas från vidare
handläggning.
Förvaltningen har 2018-10-25; 1 motion, 9 medborgarförslag och 6 e-förslag att bereda.
Motionen är nyligen inkommen. Av medborgarförslagen är 7 stycken äldre än 6
månader, 2 medborgarförslag är 3-6 månader. Av e-förslagen är 2 stycken äldre än 6
månader, 2 e-förslag är 3-6 månader. Övriga 2 e-förslag är nyligen inkomna.
Motionerna, medborgarförslagen och e-förslagen redovisas i bilaga.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Att anteckna informationen till protokollet.

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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Ärende nr

Titel

KS.2018.0910
KS.2018.0821

e-förslag: flexibel förskoletid
Ärende
Motion till kommunfullmäktige - Tankningsställe för bio-gas i Ärende
Finspång
e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt Ärende
reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom
Finspångs kommun

KS.2018.0669

KS.2018.0642
KS.2018.0593
KS.2018.0494
KS.2018.0475

KS.2018.0248
KS.2018.0186
KS.2018.0100
KS.2018.0099
KS.2017.0918
KS.2017.0913
KS.2016.0551
KS.2016.0293
KS.2016.0265

3-6 månader
Medborgarförslag - förbättrad och belyst väg mellan
Skäggebyvägen och golfbanan
Medborgarförslag - hundrastgård på området för f.d. Folkets
park
e-förslag - Lotorps framtida utveckling: samordning av lokaler
för förskola, skola och föreningsliv
e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

Äldre än 6 månader
Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom
färdtjänsten
Medborgarförslag - höjd trafiksäkerhet för gångare på
Bergslagsvägen
e-förslag: förskola i Hällestad
Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer
med funktionshinder
Medborgarförslag - förändring av räddningstjänsten på
Finspångs landsbygd
Svar på medborgarförslag - Uppställning av Ljungströmturbin i
Finspångs centrum
Medborgarförslag - flytta Finspångsrummet från biblioteket
till stationshuset
e-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by
Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

Typ

Ansvarig person

Ansvarig enhet

ej fördelat
ej fördelat

Kansliavdelningen
Kansliavdelningen

ej fördelat

Kansliavdelningen

Ärende

Magnus Pirholt

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Magnus Pirholt

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Fredrik Björkman

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Helena Wastesson

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Susanne Arnberg

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Magnus Pirholt

Sektor samhällsbyggnad

Ärende
Ärende

Rita Jönsson
Petra Käll Antonsen

Sektor utbildning
Sektor social omsorg

Ärende

Peter Kindblom

Sektor samhällsbyggnad

Ärende

Johan Malmberg

Utvecklingsavdelningen

Ärende

Robin Levander

Kansliavdelningen

Ärende
Ärende

Joakim Joge
Rita Jönsson

Sektor samhällsbyggnad
Sektor utbildning
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