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28. Informationsärenden

a) Information från företagsbesök

b) Målområden Region- och utvecklingsstrategi 

c) Prioriterat uppdrag 2018 - Hur mottagandet i 
kommunhuset kan göras mer välkomnande och 
integritetskapande - Handlingar och beslut 8 april

d) Hans och Greta - Coop-tjänst

e) Presentation av sektor vård och omsorgs 
verksamhet - fördjupning

Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
medborgarförslag 

29. Att anmälda delegationsbeslut läggs till
handlingarna

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

Årsavstämning finansrapporten 2018 

Sammanfattning 

Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en årsavstämning 

av finansrapporten. Rapporten innehåller en uppföljning av kassaflödesbudgeten, 

räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under året samt kommunens 

kundförluster.

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. 

Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har 

överstigit ränteintäkterna. Kommunens ränteintäkter kommer från avkastning på 

koncerninterna lån och reavinst vid försäljning av finansiella 

omsättningstillgångar. I räntekostnaderna ingår ränta på pensionsskulden. Årets 

finansnetto uppgår till 7,5 mkr, vilket är 13 mkr bättre än budgeterat. Förutom 

reavinsten bidrar amortering på lån och lägre snittränta till förbättrat räntenettot 

för 2018. Kommunen har minskat sin låneskuld med 45 mkr genom att låna ut av 

egna likvida medel när bolagen ökat sin upplåning.  

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten.
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ÅRSAVSTÄMNING FINANSRAPPORTEN 2018

Uppföljning kassaflödesbudget 2017 2017 2018 2018

belopp i tkr Budget Bokslut Budget Bokslut

Den löpande verksamheten

Årets resultat 12 515 22 893 12 565 22 468

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 52 662 47 373 55 574 50 448

Nedskrivning 0 0 0 7 297

Avsättning pensionsskuld mm 7 1 717 1 432 5 645

Övriga ej rörelsepåverkande poster 0 298 0 -4 739 bl a upplösning infrastrukturbidrag, reavinster

försäljning mark Region Östergötland samt 

Kassaflöde från den löpande verksamheten försäljning Djuckerö

före förändring av rörelsekapitalet 65 184 72 281 69 571 81 119

Förändring i rörelsekapital

Ökning av varulager 0 -155 0 -16

Ökning/minskn exploatering 0 1 414 0 1 841 Försäljning mark Vistinge

Ökning/minskning av fordringar 0 33 561 0 -5 486 Ökade fordringar på staten (+5 mkr), 

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 0 -2 040 3 500 2 134 Försäljning av kortfristiga pensionsplaceringar

Ökning/minskning av skulder 0 20 983 0 634

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65 184 126 043 73 071 80 227

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -65 000 -76 270 -65 000 -48 174 Bl a köp och ombyggnad av Hå 3:316 

transportenheten, asfaltering samt

vattenskada Viggestorpsskolan

Försäljn. materiella anläggningstillgångar 5 000 302 5 000 9 890

Kassaflöde från investeringsverksamhet -60 000 -75 968 -60 000 -38 284

Finansieringsverksamhet

Ökning långa fordringar -4 600 -25 043 0 -49 500 Finet har ökat sin skuld med 10 mkr

och Vallonbygden med 40 mkr

Minskning långa fordringar 0 15 500 0 16 000 Finspångs tekniska verk har amorterat 16 mkr

Minskning långa skulder 0 -3 568 0 -5 292 Ökning av kortfristig del av långfr. skuld (amorteringar)

Amortering av skuld 0 -15 000 0 -5 000 Kommunen har valt att amortera del av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -4 600 -28 111 0 -43 792

Förändring av likvida medel 584 21 964 13 071 -1 849

Likvida medel vid årets början 77 871 93 880 98 238 115 845

Likvida medel vid årets slut 78 455 115 845 111 309 113 996
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ÅRSAVSTÄMNING FINANSRAPPORTEN 2018

Uppföljning räntenetto

Bokslut 2017 Budget 2018 Bokslut 

2018

Avvikelse

Utdelning aktier övriga företag -198 0 -271 271 Utdelning kortfristiga pensions-

placeringar

Utdelning Kommuninvest -1 650 -1 500 -3 564 2 064 Utdelning medlemsinsats Kommun-

invest enligt beslut på vårens årsstämma

Ränta utlåning koncernen -18 421 -22 420 -19 319 -3 101 Lägre ränteintäkter internbanken till följd 

av låg snittränta på upptagna lån

Ränteintäkter -725 -1 173 -540 -633 Ränteintäkter kommunens 

realränteobligationer

Ränteintäkter Kommuninvest -333 -578 -337 -241

Ränteintäkter kundfordringar -157 0 -126 126

Ränteintäkter derivat -3 103 0 0 0

Borgensavgift -66 -55 -65 10

Reavinst försälj. finans. omsättn.tillg. -2 140 0 -8 519 8 519 Reavinst försäljning kortfristiga

pensionsplaceringar

Räntekostnader 11 496 12 045 7 540 4 505 Sänkt låneränta ger lägre ränte-

kostnader Kommuninvest

Byggränta 0 0 -526 526 Byggränta investering i Lillängsskolan 

och Vibjörnsparken

Räntekostn pensionsskuld 1 542 1 341 1 477 -136

Räntekostn levskuld övriga 26 0 9 -9

Räntekostnader derivat 16 518 17 671 15 967 1 704 lägre räntekostnader derivat

Nedskrivning finans. omsättn.tillgång 0 0 299 -299

Förlust försäljn. Finans. omsättn.tillg. 0 0 307 -307

Bankkostnad 174 132 157 -25

Total 2 965 5 463 -7 512 12 975

Delegationsbeslut per 2018-12-31 Datum Motpart

Kapital-

bindning

Ränte-

bindning Ränta Marginal

Beslut om omsättning av lån Bildningen 45 mkr 

103787
2018-10-15 Kommuninvest 5 år rörlig 0,26%

Beslut om omsättning av lån 50  mkr 101350 2018-08-15 Kommuninvest 5 år rörlig 0,22%

Beslut om omsättning av lån 45  mkr 101349 2018-08-13 Kommuninvest - rörlig 0,26%

Beslut om omsättning av lån 100 mkr 97386 2018-03-29 Kommuninvest 5 år rörlig 0,27%

Kundförluster

Bokslut 2018

Konstaterade 1 056 Varav avskrivna fordringar för IFO sociala kontrakt 588 tkr, förskole- 

och fritidsavgifter 170 tkr samt äldreomsorgstaxan 287 tkr.

Befarade 887 Bl a osäkra fordringar Rejmyre glasbruk samt externa hyresintäkter
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Kommunstyrelsen 

Riskkontroll pensionsplaceringar januari 2019 

Sammanfattning 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill 
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt 
placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska 
kunna täckas av pensionsportföljen. 

Den totala risksituationen har stärkts under januari. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 158,0% (154,3%). Max andel aktier kan nu 
som mest uppgå till 24% (18 % föregående månad) för att inte äventyra det 
övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens 
högsta månadsvärde.  

Föregående månad ökade likvida medel efter försäljningar i portföljen, dessa medel 
har under januari placerats i säkrare värdepapper. 

Värdet på pensionsportföljen har stigit med 1,4% under januari och värdet på 
skulden har sjunkit med 1%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 
1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (18%) den 
limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%), där mellanskillnaden utgör 
en riskbuffert om det blir kraftiga börsfall. 
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Vid avstämningstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som 
procentuell fördelning på olika tillgångsslag. Andelen aktier har ökat till 17% att 
jämföras med 10% föregående månad. 
 

 

 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten. 

 

 

 

 

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 6%

Globala aktier- 11%

Nom räntor- 64%

Realräntor- 17%

Kassa- 2%
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
JANUARI 2019 

Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Efter en bedrövlig decembermånad på de finansiella marknaderna så vände humöret vid 
årsskiftet och januari bjöd på en comeback för både aktiemarknaderna och 
kreditmarknaderna. Bland annat så uppvisade den amerikanska börsen (S&P 500) sin bästa 
januariavkastning sedan 1989 med en uppgång om 7,9% i USD. Bakgrunden till det positiva 
risksentimentet är bland annat en mer avvaktande Federal Reserve, öppnande av den 
amerikanska statsapparaten igen samt alltmer positiva tongångar i handelssamtalen mellan 
USA och Kina. Vidare har rapportsäsongen inletts med starkare Q4-rapporter än väntat, 
vilket också givit stöd till aktiemarknaderna. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under 
månaden med 7,7% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 6,6% i 
lokal valuta och 8,6% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg 
under månaden med 7,8% i lokal valuta och 9,9% i svenska kronor. Bäst av de stora 
aktiemarknaderna gick tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets) som avkastade 8,8% i 
lokal valuta och 10,8% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 
1Y) föll under månaden, från 18,1% till 15,7%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) föll 
volatiliteten, från 19,4% till 16,4%, och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) föll, 
från 17,8% till 14,4%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta 
större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,05 kronor, en euro för 
10,36 kronor och ett brittiskt pund för 11,87 kronor. Sett till räntemarknaden så steg yielden 
2 punkter till -1,37% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan 
yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) föll med 13 punkter till -2,39%. 
Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden 
med 10 punkter till 1,08% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) föll 
med 3 punkter till -0,42%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,77%. 
 

 Den totala risksituationen har stärkts under januari. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 158,0% (154,3%).  

 

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

 Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 6,1% och maximal andel aktier 
24,0%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier 
(24,0%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  
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Risköversikt Avkastning
2019-01-31 2018-12-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 65,5 1,4%
Marknadsvärderad skuld 41,5 -1,0%
Marknadsvärderad konsolidering 158,0% 3,7%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

 
 
Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges 
också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det 
högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska 
förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och 
används för att styra allokeringen i praktiken.  
 

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
6,1% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 24,0%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2019-01-31 2018-12-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 65,5 64,6
Skyddsnivå (Mkr) 61,5 61,5
Riskbuffert (Mkr) 4,0 3,1
Aktuell marginal (%) 6,1% 4,8%
Maximal aktieexponering 24,0% 18,0%
Aktuell aktieexponering 17,1% 10,0%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,1% 0,3%
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Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 65,5 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2019-01-31 Min Max

Likvida medel 2% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 81% 50% 100%
Duration 1,3 0,0 15,0
Aktier 17% 0% 40%
   - svenska 6% 0% 15%
   - utländska 11% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

Limiter

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 6%

Globala aktier- 11%

Nom räntor- 64%

Realräntor- 17%

Kassa- 2%

 
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 Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,1% 0,2% -0,1%
Svenska aktier SIX PRX 7,7%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 9,6% 9,9% -0,3%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 1,4% 1,2% 0,2%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2018-12-31 sedan 2018-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,1% 0,2% -0,1%
Svenska aktier SIX PRX 7,7%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 9,6% 9,9% -0,3%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 1,4% 1,2% 0,2%

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information 

eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat 

till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Skuldförvaltarrapport februari 2019 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp 

kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.  

 

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam 

skuldportfölj via kommunens koncernkonto.  

 

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga 

kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyn. I den 

finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika 

risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska 

följas upp.  

 

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för februari 2019. Den 

genomsnittliga räntan har stigit under månaden till 1,98% (1,85%) jämfört med 

föregående månad. Internbanken har totalt sett krediter om 536.000.000 kronor 

med rörlig ränta.  Kommunen har under förra året fått minusränta på flera lån 

men nu har räntorna börjat att stiga vilket påverkat snitträntan. Ingen avvikelse 

mot finanspolicyn föreligger. 
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Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens 

finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras 

genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt 

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i 

skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i 

form av ränteswappar.  

Ett mått för ränterisk är att mäta är andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste 

februari uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 21,3%, vilket ligger 

inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% 

av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%.  

Finansieringsrisk 

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har 

tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att 

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom 

att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 

skuldportföljen.  

Vid februari månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 47%. 

Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den 

närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken 

förfalla till betalning).  

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga 

kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån 

inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden är måttet 2,17 år. Under mars 

förfaller två lån till fast ränta om totalt 220.500.000 kronor vilket kommer att 

förbättra kapitalbindningstiden och sänka snitträntan. 

Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör 

vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av februari uppgår värdet till 2,33 

år. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten
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Finspångs kommun 2019-02-28

Sammanfattning
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 40% varav 19% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,33 år.
Genomsnittlig ränta är 1,98%
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 47%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2.17 år.

Avvikelser från Finanspolicy
Ingen.

Nyckeltal 2019-02-28 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
Total skuld (SEK) 1 037 100 000 1 037 100 000 1 042 100 000 992 500 000 992 500 000 947 000 000 960 400 000
Genomsnittlig ränta (30/360 år) 1,98% 1,82% 1,95% 2,21% 2,23% 3,09% 3,57%
Genomsnittlig räntebindning 2,33 år 2,39 år 3 år 3.07 år 3.94 år 3.01 år 2.77 år
Ränteförfall inom 1 år 40,1% 40,1% 23,0% 27,2% 19,6% 28,0% 37,3%
Andel exponerad för rörlig ränta 18,8% 18,8% 18,7% 19,6% 12,5% 13,1% 20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,17 år 2,33 år 2,35 år 2.11 år 2.29 år 2.26 år 2.2 år
Kapitalbindningstid < 1 år 46,9% 39,7% 23,5% 30,2% 19,2% 25,4% 24,4%

SEB Skuldförvaltarrapporten
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Räntebindning Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)

Max. andel enligt finanspolicy Enligt Finanspolicy Min Max Utestående
Max. andel rörligt enligt finanspolicy Rörligt 0% 50% 19,0%

0.25 - 1 år 0% 25% 21,3%
1-2 år 0% 25% 9,6%
2-3 år 0% 25% 20,8%
3-4 år 0% 25% 5,8%
4-5 år 0% 25% 10,7%
5-7 år 0% 25% 6,8%
7-10 år 0% 25% 6,2%

Rörligt 0.25 - 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Fast 220 500 000 100 000 000 216 000 000 60 000 000 110 500 000 0 70 500 000 64 600 000 0 0 0
Rörligt 195 000 000
Andel (%) 18,80% 21,30% 9,60% 20,80% 5,80% 10,70% 0,00% 6,80% 6,20% 0,00% 0,00% 0,00%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                
Kapitalbindning Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)

Tidsfickor Min Max Utestående
0-1 år n/a 25% (50%) 46,9%
1-2 år n/a 25% 4,8%
2-3 år n/a 25% 17,9%
3-4 år n/a 25% 15,4%
4-5 år n/a 25% 8,7%
> 5 år n/a 25% 0,0%

0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år > 10 år
Belopp 486 500 50 000 186 000 160 000 90 000 0 0 64 600 0 0 0
Andel (%) 46,9% 4,8% 17,9% 15,4% 8,7% 0,0% 0,0% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0%
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Låneskuld per låntagare
Kommunen 168 579 000
Vallonbygden 455 000 000
FTV 320 160 000
FFIA 35 305 000
Finet 58 056 000
Totalt koncernen 1 037 100 000

Långivare
Kommuninvest 1 037 100 000

Totalt koncernen 1 037 100 000

Motparter Swappar
SEB 341 000 000
Totalt koncernen 341 000 000

Kommunen
16%

Vallonbygden
44%

FTV
31%

FFIA
3%

Finet
6%

Andel av koncernens låneskuld

Kommuninvest
100%

Kredtigivare
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SEB Skuldförvaltarrapporten                

Portföljen - Lån
Rörlig finansiering
Kreditgivare Kredit nr Ränteförfall Kapitalförfall Räntesats Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 79711 2019-03-19 2019-03-19 0,060% 0,270% 50 000 000 kr
Kommuninvest 83766 2019-05-13 2019-11-12 0,387% 0,470% 70 500 000 kr
Kommuninvest 80887 2019-05-28 2019-05-28 0,450% 0,520% 70 500 000 kr
Kommuninvest 84557 2019-04-23 2022-01-24 0,498% 0,580% 70 000 000 kr
Kommuninvest 89153 2019-05-16 2020-02-17 0,247% 0,320% 75 000 000 kr
Kommuninvest 89154 2019-03-01 2020-12-01 -0,013% 0,370% 50 000 000 kr
Kommuninvest 97386 2019-05-22 2023-02-22 0,205% 0,270% 100 000 000 kr
Kommuninvest 101350 2019-05-13 2023-11-13 0,137% 0,220% 50 000 000 kr

536 000 000 kr
Fast finansiering
Kreditgivare Ränteförfall Kapitalförfall Ränta Kreditmarginal Nominellt belopp
Kommuninvest 2019-03-12 2019-03-12 1,860% 0,350% 100 000 000 kr
Kommuninvest 2019-03-12 2019-03-12 0,870% 0,350% 120 500 000 kr
Kommuninvest 2021-09-15 2021-09-15 1,590% 0,600% 116 000 000 kr
Kommuninvest 2026-11-12 2026-11-12 2,010% 0,580% 64 600 000 kr
Kommuninvest 2022-06-01 2022-06-01 0,820% 0,560% 60 000 000 kr
Kommuninvest 2023-11-13 2023-11-13 0,920% 0,220% 40 000 000 kr

501 100 000 kr

Portföljen - Derivat
Swappar
Kreditgivare Förfallodag Räntebetalning Fast ränta Stibor Nominellt belopp
SEB 2020-06-30 2019-03-29 4,080% 0,167% 50 000 000 kr
SEB 2020-12-30 2019-03-29 4,080% 0,167% 50 000 000 kr
SEB 2021-06-30 2019-03-29 4,280% 0,167% 50 000 000 kr
SEB 2021-12-30 2019-03-29 4,280% 0,167% 50 000 000 kr
SEB 2023-06-30 2019-03-29 1,923% 0,167% 70 500 000 kr
SEB 2025-06-30 2019-03-29 2,253% 0,167% 70 500 000 kr

341 000 000 kr 19



SEB Skuldförvaltarrapporten                

Riktlinjer i finanspolicyn
1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller 2,33 år
överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj. 18,8 %

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%. 21,3  % , 0.25 - 1 år
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2. Valutarisker

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

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

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod. 46,9  % , 0-1 år
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år. 2,17 år
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

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

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

2019-02-13  1 (7) 

Dnr KS.2019.0168 

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

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan samt kommunens 
handlingsprogram för skydd mot olyckor - uppföljning 
Lagen om skydd mot olyckor 2018  

Sammanfattning 

Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en 
samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område. 
Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning 
är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma 
åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av 
denna uppgift.  

I riskhanteringsgruppen ska det ingå representanter från varje sektor inom 
kommunen (Barn och utbildning, Social omsorg, Vård och omsorg, 
Samhällsbyggnad samt Kultur och bildning) och från de kommunala bolagen 
Finspångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB och Finet AB. Varje sektor och 
bolag ska kvartalsvis följa upp att man uppfyller sina åtagande enligt 
handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en gång 
per år, och enligt interkontrollplan uppföljning i februari. 

Kommunen har nått stor framgång med säkra fordon, säkra vägar och utbildning 
och information om säkerhet i trafiken. Reservkraft har under 2018 förberetts för 
på Berggården men inte på Hällestagården. Kommunen har också överträffat målen 
som är kopplade till utbildning/information om grundläggande brandkunskap och 
HLR. Under mandatperioden har kommunen jobbat hårt med simkunnighet hos 
medborgarna och kan snart få klassificeringen som en vattensäker kommun. Stora 
utmaningar under mandatperioden har varit: 

• 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerfamiljshus
För att leva upp till målet krävs mycket resurser och det är inte säkert att
resultatet blir signifikant.

• 1:6 Samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat brandlarm
På grund av ekonomiska resurser så kommer inte målet att klaras av.

• 3:1Riskinventering
Det här målet behöver specificeras noggrannare, Vilka risker ska
undersökas och inventeringen bör även inkludera hemtjänst, På de
särskilda boendena så inventeras idag brandskyddet.
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• 3:2 Reservkraft
Vi kommer inte nå målet med att samtliga äldreboende ska få
reservkraft, idag är det endast Berggården som kan ta emot reservkraft.

• 4:5 Utbildning för förskoleklasser
Räddningsenhetens bedömning är att inte alla förskoleklasser anmäler
sig för utbildning, så målet bedöms ej att klara för 2018.

• 6:1 och 6:2 suicid
Det här målet är ett mycket viktigt mål men som kräver mycket resurser,
Kommunen har utbildat instruktörer och har kommit igång med
utbildningar, Samtliga sektorer som berörs kommer behöva söka extra
ekonomiska resurser för att målet ska kunna genomföras.

En grov bedömning är att 85 % av samtliga mål är infriade för mandatperioden och 
15 % kommer vi inte att klara av, Räddningsenheten har nu påbörjat processen med 
nya mål för mandatperioden 2019–2022 

Kommunen har formulerat sex säkerhetsmål, som anger vad kommunen 
eftersträvar inom olika områden, respektive prestationsmål som anger vad 
kommunen ska göra under mandatperioden för att nå säkerhetsmålen. 

Säkerhetsmål 1 Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

Prestationsmål 1:1 Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att 

samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor 

Vård och omsorg. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:2 Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom 

enkätundersökning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: 2017-12-31 

Prestationsmål 1:3 Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser 

till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning, Sektor Kultur 

och bildning. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:4 Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt 
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anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:5 Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand 

eller annan olycka minimeras. 

Ansvarig: Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, 

Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 1:6 Kommunens samtliga skolor ska vara utrustade med ett vidarekopplat 

automatiskt brandlarm. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Barn och utbildning, 

Sektor Kultur och bildning, 

Uppfyllt: Under mandatperioden  

Prestationsmål 1:7 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda 

bränder på skolor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 
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Säkerhetsmål 2 Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i 

förhållande till tidigare mandatperioder. 

Prestationsmål 2:1 Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen, 

särskilt gällande väg 215 och RV51. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Samhällsplaneringsenheten. 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen 

Prestationsmål 2:2 Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon, 

skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på 

alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex. 

bälteskudde för barn). 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:3 Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor 

och skolskjutsar är försedda med alkolås. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Ekonomi- och styrningsavdelningen och Transportenheten 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 2:4 I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i 

trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i 

trafiken. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

Säkerhetsmål 3 Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för 

personer med vårdbehov inom kommunen ska öka. 

Prestationsmål 3:1 Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:2 Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna 

anordnas. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 3:3 Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland 
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äldre. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Vård och omsorg 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Säkerhetsmål 4 Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra 

olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor. 

Prestationsmål 4:1 Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos 

kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen, Sektor Kultur och bildning, 

Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:2 På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid 

bränder och andra olyckstillbud. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt  

Prestationsmål 4:3 Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap 

och hjärt-lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 4:4 Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärt-

lungräddning. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 

Prestationsmål 4:5 Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd 

mot olyckor. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Årligen 
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 Säkerhetsmål 5 Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och 

drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå. 

Prestationsmål 5:1 Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål: 

 Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i

läroplanen för grundskolan.

 Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid

vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärt-

lungräddning.

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Barn och utbildning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen 

Prestationsmål 5:2 Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja 

säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med 

särskilda behov. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor kultur och bildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:3 All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat 

säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall. 

Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar 

som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Utvecklings- och näringslivsavdelningen 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 5:4 Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra 

sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap 

om detta, dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan 

finnas i kommunen. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänst 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt 

Prestationsmål 5:5 I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning 

av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänst 

Uppfyllt: 2016-06-01 

Prestationsmål 5:6 Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och 

information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan

2. Att besluta om av avrapportering skett i enlighet med gällande IKP

3. Att delge kommunfullmäktige informationen

Utförare: Kansli- och kommunikationsavdelning, Räddningstjänsten 

Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen Säkerhetsmål 6 Antalet självmord och självmordsförsök ska minska. 

Prestationsmål 6:1 Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta 

personer som står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden 

Prestationsmål 6:2 Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 

Prestationsmål 6:3 Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos 

barn och unga. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Utförare: Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning 

Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning – 
Uppföljningsansvar (KAA) 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 29 kap. 9 § ska en hemkommun löpande under året hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som  

1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då

de inte har skolplikt, 
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller

motsvarande utbildning, 
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

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

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

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

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

registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).  
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Orsak till registrering 

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

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

påbörjat gymnasiestudier eller studier på introduktionsprogram. Nyinflyttade 

ungdomar som systemet inte hittar inskrivna i någon gymnasieutbildning registreras 

också i det kommunala aktivitetsansvaret. Nyanlända elever som fått permanent 

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

övergångsperiod innan deras nya personnummer kommit in i skolans elevregister. 
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O R S A K  T I L L  R E G I S T R E R I N G  

Orsak ti l l  registrering  

Avbrott NP Bergska 9 st

Avbrott NP CNG 4 st

Avbrott NP utanför kommunen 11 st

Avbrott/slutat IM Bergska 16 st

Avbrott/slutat IM CNG 1 st

Avbrott/slutat IM utanför kommunen 4 st

Slutfört NP med studiebevis Bergska 1 st

Slutfört NP med studiebevis utanför kommunen 8 st

Ej påbörjat studier på gy/gys 4 st

Uppgift saknas 12 st
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Status aktivitetsansvaret 

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

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

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

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

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

föräldraledighet eller annat.  

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

19 

1 

50 

Status aktivitetsansvaret 

Pågående åtgärd Planerad åtgärd Åtgärdas

5 

1 

1 
13 

Åtgärder 

Studier på folkhögskola 5 st

Kombination av åtgärder 1 st

Studie- och yrkesvägledning (planerad) 1 st

Andra åtgärder: föräldraledighet, åtgärder genom arbetsförmedlingen,
åtgärder genom socialtjänsten/AME 13 st
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En åtgärd som kontinuerligt erbjuds till ungdomarna är studie- och yrkesvägledning. 

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

studie- och yrkesvägledare vid Bergska gymnasiet eller vuxenutbildningen. Denna 

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

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

nytt gymnasieprogram, blir antagen till introduktionsprogram eller söker till 

vuxenutbildningen. 

Skyldighet att ta kontakt 

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

kommunala aktivitetsansvaret och föra ett register över deras sysselsättning samt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

integrationssamordnare, arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Samtycke från 

ungdomen krävs då.  

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

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

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

kommer ytterligare försök att göras. 

Ungdomarnas sysselsättning vid kontakt 

11 
1 

1 

2 
1 

4 

30 

Sysselsättning vid kontakt med ungdomarna 

Arbete 11 st

Fängelse 1 st

Vård psykisk ohälsa 1 st

Ingen sysselsättning 2 st

Ska flytta från kommunen 1 st

Läser på IM/NP- har nyss fått TUT eller PUT 4 st

Ej svarat på brev/telefon 30 st
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KAA registrering i jämförelse mot föregående år 

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

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

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

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

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

var aktuella för KAA vid avstämningen i maj.   

Februari 2019 Maj 2018 

Antal ungdomar registrerade i KAA 70 50 

Varav antal ungdomar med status pågående åtgärd 19 14 

Varav antal ungdomar med status planerad åtgärd 1 2 

Varav antal ungdomar med status åtgärdas 50 (71%) 

(Av dessa har 20 

st svarat att de 

har någon form 

av sysselsättning, 

30 st har inte 

svarat) 

34 (68%) 

(Av dessa har 18 

st svarat att de 

har någon form 

av sysselsättning, 

16 st har inte 

svarat) 

Utmaningar i arbetet med KAA 

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

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

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

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

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

även för Finspång. 

Det är också en utmaning att det saknas samtycke från så många ungdomar vilket 

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

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

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

planering av individuellt anpassade åtgärder. Dessutom behövs tydliga 

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

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

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

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

verksamheten.  

Det kommunala aktivitetsansvaret är hela kommunens ansvar även om uppdraget 

organisatoriskt ligger på sektor utbildning. En bättre samverkan behöver utvecklas 
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mellan sektor utbildning, sektor social omsorg och arbetsförmedlingen för att 

arbetet med KAA ska förbättras. 

Bilaga 1. Rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Finspångs kommun 2018 

Förslag till beslut 

1. Fastställa rapportering enligt internkontrollplan.
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reviderad 2018-02-26 

Revidering av dokumentet

Rutinerna för det kommunala aktivitetsansvaret i Finspångs kommun revideras vid varje 

läsårsslut av enhetschef i dialog med verksamhetschef. Om löpande förändringar av materialet 

behöver göras sker detta i dialog mellan enhetschef, handläggare och Drop out grupp. 

Finspång 2018-02-26/ Elisabet Rehn rektor Bergska Gymnasiet, Bergska skolan. 
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1. Inledning

Skollagens 29 kap 9 § reglerar kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. 

”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad 

om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har 

fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte 

genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program 

i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning (aktivitetsansvar). 

Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda 

de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand 

syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen 

ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas 

av ansvaret enligt första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om den dokumentation och den behandling 

av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt andra och tredje 

styckena. Lag (2014:1002).” 

Verksamhetens arbete kan ses som ett arbete i fyra steg; informationsinhämtning för att få 

kunskap om målgruppen, kontaktskapande aktiviteter, erbjudande av lämpliga individuella 

åtgärder och uppföljning/utvärdering.  

Syftet med de åtgärder som erbjuds skall vara att ungdomen kommer igång med någon form 

av sysselsättning som kan leda till studier eller arbete. 

En central del i arbetet är att dokumentera. 

2. Organisation av aktivitetsansvaret i Finspångs

kommun
Ansvaret för kommunens aktivitetsansvar ligger på Verksamhetschef för 

Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen. 

De funktioner som finns knutna till arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret är: 

 En handläggare knuten till sektorledningen. Handläggaren ansvarar för att

sammanställa underlag för att identifiera de ungdomar som tillhör målgruppen.

Handläggaren har att kommunicera underlag till ansvarig för Drop out-gruppen och att

informera externa huvudmän om Finspångs kommuns arbete med det kommunala

aktivitetsansvaret.
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 Handläggaren har att inhämta uppgifter, närvaro och studieresultat omfattande både

interna elever och externa elever inskrivna hos annan huvudman. Detta arbete

innefattar även hantering av IKE och rapportering till SCB två gånger om året.

 En grupp, kallad Drop out-grupp, bestående av rektor (i detta fall kallad arbetsledning

KAA) på 20% och en uppföljningscoach på 40%, Studie och yrkesvägledare på 20%,

specialpedagogresurs 25%  och kuratorresurs 20% . Alla funktionerna har sin

basanställning på Bergska Gymnasiet, Bergska skolan. Uppdraget till gruppen är att

utifrån handläggarens underlag identifiera elever (ungdomar) som faller under KAA

uppdraget. Detta innebär uppföljning av studiegång för elever från Finspångs kommun

inskrivna i kommunens eller annan anordnares gymnasie-/gymnasiesärskola. Kontakt

med inflyttade ungdomar eller ungdomar som finns i kommunen som varken studerar

eller arbetar. Registrering av kontakter och åtgärder för elever inom KAA i den

regionala elevdatabasen, ÖEDB. Detta utgör underlag för handläggarens

statistikrapportering till SCB. Uppdraget innefattar även att stödja ungdomarna till

aktiviteter ex AF. Gruppen har även kontakt med andra myndigheter.

I planeringskalendern finns tider avsatta för arbete i Drop out-gruppen, gemensamma

genomgångar mellan Drop out-grupp och handläggare knuten till sektorledning, samt

tider för avstämning mellan arbetsledare för KAA (rektor) och Verksamhetschef.

3. Rutiner

3.1 Kunskap om målgruppen 

För att fånga målgruppen matchas löpande elevregistret mot folkbokföringsregistret. 

Kontakt tas, förutom med gymnasieskolor, också med: 

 Kommunens flyktingsamordnare

 Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare

 Kommunens arbetsmarknadsenhet (AME)

 Kommunens myndighetskontor

För att möjliggöra kontakt mellan myndigheter krävs samtycken. 

Sammanställningar görs regelbundet över ungdomar som tillhör målgruppen för 

aktivitetsansvaret. Denna sammanställning görs av handläggaren. Sammanställningen skickas 

därefter till arbetsledning för Drop out-gruppen.  Genomgång av sammanställningen sker 

därefter i Drop out-grupp på tider som finns inlagda i planeringskalendern. Drop out- gruppen 

tar därefter kontakt med ungdomarna och erbjuder individuellt anpassade åtgärder. Alla 

kontakter och åtgärder registreras av Drop out-gruppen i KAA-modulen i ÖEDB. 

Rapportering till Verksamhetschef sker på avsatta tider. Rapporteringen sker av arbetsledare, 

uppföljningscoach och SYV. 

Arbetet, möten och insatser, dokumenteras. 

Uppföljningsfrekvens: löpande 
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3.2 Information om aktivitetsansvaret till externa skolor samt rutiner 

för uppföljning av elevernas studier 

3.2.1 Information om aktivitetsansvaret till externa skolor 

Kontakt tas vid läsårsstart (augusti–september) med alla skolor där elever från Finspångs 

kommun är inskrivna. Vid kontakten med skolorna ges också en presentation av 

aktivitetsansvarets organisation i Finspångs kommun och de rutiner för uppföljning som finns. 

Ansvarig för att denna information ges är uppföljningscoach som är knuten till 

aktivitetsansvaret. Utskick sker från handläggare knuten till sektorn. Se bilaga 1. 

I samband med denna kontakt tas även skolornas skyldighet upp, att enligt skollag (SFS 

2010:800 kap 15 § 15) meddela hemkommunen när en elev står i beredskap att avbryta eller 

har avbrutit sina studier. En överenskommelse görs med skolorna om att då detta inträffar, ska 

kontakt tas med uppföljningscoach för aktivitetsansvaret.  

Informationsfrekvens: en gång per läsår vid läsårsstart (innan v 44) 

3.2.2 Rutiner för uppföljning av elevers studier vid externa skolor 

Studiegången och hur målen nås följs upp vid två tillfällen under läsåret, en gång på 

höstterminen (nov) och en gång på vårterminen (april) för alla elever folkbokförda i 

Finspångs kommun som är inskrivna på gymnasieskolor hos annan huvudman.  

Vid uppföljningen begärs material in om eleverna, se bilaga 2. Materialet sammanställs av 

handläggaren knuten till sektorn för vidarebefordran till  uppföljningscoach för 

aktivitetsansvaret och gås igenom av Drop out-gruppen. Gruppen ska också fungera som 

konsultationsstöd för de skolor där elever som riskerar att hoppa av går.  

Arbetet, möten och insatser, dokumenteras. 

Uppföljningsfrekvens: två gånger per läsår (november och april). Vid behov löpande. 

3.3 Uppföljning av elevers studier vid kommunens egna 

gymnasieskolor 
Studiegången för alla elever folkbokförda i Finspångs kommun som är inskrivna på 

kommunens egna gymnasieskolor följs upp löpande. Detta sker genom att: 

 Elevhälsoteamen löpande lämnar frånvarorapport och måluppfyllelse för elever i

”riskzonen” till Drop out-gruppen. En sammanställning lämnas även vidare till

handläggare knuten till sektorn.

 Vid avbrott ska skolornas administratörer informera uppföljningscoach för

aktivitetsansvaret. En avbrottsblankett ska användas och en kopia lämnas till

uppföljningscoachen.

Arbetet, möten och insatser, dokumenteras. 

Uppföljningsfrekvens: löpande. 
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3.4 Kontakt med målgruppen 
Då uppföljningscoachen får kännedom om en ungdom som tillhör målgruppen för 

aktivitetsansvaret kontaktas ungdomen genom att ett brev skickas med information om det 

kommunala aktivitetsansvaret, se bilaga 3. I brevet bifogas ett frågeformulär som ungdomen 

ombeds att svara på, samt kontaktuppgifter till uppföljningscoach och studie- och 

yrkesvägledare, se bilaga 4. 

Är ungdomen under 18 år skickas även ett brev för kännedom med samma information till 

vårdnadshavaren eller god man, se bilaga 5.  

Nås inte ungdomen skickas ett påminnelsebrev. Kontakt kan även ske per telefon, sms eller 

epost. Nytt kontaktförsök görs varannan månad. 

Kontaktfrekvens: löpande efter behov 

Alla kontaktförsök och aktiviteter/åtgärder dokumenteras av ungdomscoachen som registrerar 

i ÖEDB.  

3.5 Upplysning och information om aktivitetsansvaret 
Information om aktivitetsansvaret och om vad som händer då man hoppar av skolan lämnas i 

början av vårterminen till alla elever i årskurs 9, skrivna i Finspångs kommun och deras 

vårdnadshavare/gode män. Detta sker i form av en broschyr ”Hoppa av skolan”, se bilaga 6.  

Broschyren lämnas till studie- och yrkesvägledare för grundskolorna och till 

uppföljningsansvarig för externa grundskoleelever. Broschyren lämnas även till studie- och 

yrkesvägledare för gymnasieskolorna, arbetsförmedlingen, Hörnan, Arbetsmarknadsenheten, 

Myndighetskontoret och receptionen i Finspångs kommun.  

Information med kontaktuppgifter om aktivitetsansvar finns även på kommunens hemsida. 

Informationsfrekvens: En gång per läsår (i början av vårterminen). Information lämnas även 

löpande vid behov. Ansvarig uppföljningscoachen. 

4. Insatser/åtgärder till målgruppen

 Vägledning mot studier och/eller arbetsmarknaden.

 Stöd att söka till utbildning eller att uppsöka Arbetsförmedlingen kan ges.

 Stöd i form av samtal

 Pedagogiska och/eller sociala kartläggningar

 Stöd vid besök på andra skolor, myndigheter och/eller arbetsplatser

5. Dokumentation
Dokumentationen av arbetet inom aktivitetsansvaret sker både som minnesanteckningar och i 

form av en sammanfattande utvärdering som delges kommunstyrelsen. Rapportering sker 

även till statistiska centralbyrån (SCB). 
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8 
reviderad 2018-02-26 

5.1 Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar skrivs vid de gemensamma mötena samt efter besök på externa skolor. 

5.2 Sammanställning av uppgifter kring målgruppen för rapport till kommunstyrelsen 
(Internkontrollplanen) 
Varje läsår i mars görs en sammanställning av det arbete som sker inom aktivitetsansvaret i 

form av en rapport till kommunstyrelsen. Verksamhetschef ansvarar för detta, i samråd med 

arbetsledare för KAA.  

5.3 Dokumentation för rapportering till SCB 

Ett register förs över de ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret där 

åtgärder samt kontakter dokumenteras för rapportering till SCB. Handläggaren ansvarar för 

att ta fram underlaget och genomföra rapporteringen. Detta sker en gång i halvåret. 

6. Bilagor

Bilaga 1: ”Information om det kommunala aktivitetsansvaret och rutiner för uppföljning”. 

Bilaga 2: ”Brev till externa gymnasieskolor – uppföljning av elevers studiegång”. 

Bilaga 3: ”Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar i Finspång”. 

Bilaga 4: ”Vad gör du just nu, idag”. 

Bilaga 5: ”Vårdnadshavare eller god man”. 

Bilaga 6: ”Broschyr – Hoppa av skolan”. 
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Helena Wastesson 

2019-02-05  1 (1) 

Dnr KS.2016.0195 

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

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

Kommunstyrelsen 

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra 
Storängsvägen 

Sammanfattning 
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter 
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen 
Norra/Södra Storängsvägen. 

I Strategisk plan för året 2016 har medel för infrastruktur avsatts. Inom ramen för 
dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen 
byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 475 000 kr varav 200 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 550 595kr. 
Medfinansieringsbidrag om 200 000 kr har erhållits. 

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på 
oförutsedda utgifter bland annat i form av geoteknisk utredning. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 18 000 kronor för 
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning

2. Att ramjustering för drift och underhåll med 8 000 kronor till sektor
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 14 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 79   Dnr: KS.2016.0195 

 

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra 
Storängsvägen 

Sammanfattning 
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter 
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen 
Norra/Södra Storängsvägen. 

I Strategisk plan för året 2016 har medel för infrastruktur avsatts. Inom ramen för 
dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen 
byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 475 000 kr varav 200 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 550 595kr. 
Medfinansieringsbidrag om 200 000 kr har erhållits. 

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på 
oförutsedda utgifter bland annat i form av geoteknisk utredning. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 18 000 kronor för 
avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Startdatum 2017-09

Slutdatum 2018-04

1868

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

-275 595 kr

46 813 kr

-46 813 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Norra-Södra Storängsvägen

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut §

550 595 kr

275 000 kr

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 200 000 kronor, vilket inte inräknat i 
ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd.

Netto fördyrning med 75 tkr. Vilket bland annat berodde på högre kostnad för utredning av mark än 
beräknat, geotekninsk undersökning.

18 000 kronor avser avskrivningar och 12 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn är 
tagen till bidrag från trafikverket. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel.

ansvar  5410
ve 2402 
akt
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Helena Wastesson 

2019-02-05  1 (1)  

Dnr KS.2016.0369  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager 
Östermalm 

 

Sammanfattning 
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter 
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder på skol- och 
busspassager inom Östermalmsområdet. 

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom 
ramen för dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr varav 1 400 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 122 111kr. 
Medfinansieringsbidrag om 1 400 000 kr har erhållits. 

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på 
tillkommande passage mellan Kapellvägen-Stora Allén. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 90 000 kronor för 
avskrivning och 60 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning 

2. Att ramjustering för drift och underhåll med 42 000 kronor till sektor 
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 15 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 80   Dnr: KS.2016.0369 

 

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder passager Östermalm 

Sammanfattning 
I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter 
beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder på skol- och 
busspassager inom Östermalmsområdet. 

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom 
ramen för dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr varav 1 400 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 122 111kr. 
Medfinansieringsbidrag om 1 400 000 kr har erhållits. 

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på 
tillkommande passage mellan Kapellvägen-Stora Allén. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 90 000 kronor för 
avskrivning och 60 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Helena Wastesson 

2019-02-05  1 (1)  

Dnr KS.2016.0869  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning- Resecentrum Finnvedsvägen 

 

Sammanfattning 
I samarbete med Östgötatrafiken planerades utformning av nya resecentrumet vid 
Stationshuset. Åtgärderna har bidragit till en vändslinga för samlad trafik, en ökad 
möjlighet till hela resan konceptet med både bil och cykel, en tryggare miljö för 
ökad jämställdhet samt ökad tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande 
resenärer. 

I beslut 2015.0180.311 KS§ 186 tillskrivs ytterligare medel om 2 000 000 kronor i 
tilläggsanslag för resecentrum från ofördelad investeringsram 2015, vilket innebär 
att projektbudgeten ligger på 3 500 000kr. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 7 000 000 kr varav 3 500 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 8 304 559kr. 
Medfinansieringsbidrag om 3 500 000 kr har erhållits. 

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror 
främst på flertalet ändringar från beställaren mot entreprenör. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 234 000 kronor för 
avskrivning och 168 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning 

Att ramjustering för drift och underhåll med 46 000 kronor till sektor 
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 16 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 81   Dnr: KS.2016.0869 

 

Slutredovisning- Resecentrum Finnvedsvägen 

Sammanfattning 
I samarbete med Östgötatrafiken planerades utformning av nya resecentrumet vid 
Stationshuset. Åtgärderna har bidragit till en vändslinga för samlad trafik, en ökad 
möjlighet till hela resan konceptet med både bil och cykel, en tryggare miljö för 
ökad jämställdhet samt ökad tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande 
resenärer. 

I beslut 2015.0180.311 KS§ 186 tillskrivs ytterligare medel om 2 000 000 kronor i 
tilläggsanslag för resecentrum från ofördelad investeringsram 2015, vilket innebär 
att projektbudgeten ligger på 3 500 000kr. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 7 000 000 kr varav 3 500 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 8 304 559kr. 
Medfinansieringsbidrag om 3 500 000 kr har erhållits. 

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror 
främst på flertalet ändringar från beställaren mot entreprenör. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 234 000 kronor för 
avskrivning och 168 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Helena Wastesson 

2019-02-04  1 (1)  

Dnr KS.2017.0294  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Slutredovisning Tillgänglighetsanpassning hållplatsläge 
Tegelbruket och Mandelblomsvägen 

 

Sammanfattning 
I ett led att tillgänglighetsanpassa Finspångs kommuns hållplatslägen beviljades 
medfinansiering från Trafikverket till tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen 
Tegelbruket och Mandelblomsvägen. Åtgärderna har bidragit till en tryggare miljö 
för ökad jämställdhet, tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande resenärer 
och möjlighet att parkera sin cykel intill hållplatsläget,. 

Inom ramen för 2017 års investeringsmedel tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen Tegelbruket samt 
Hårstorp, KS 2017.0342. Av trafikstrategiska skäl togs hållplatsläge Hårstorp bort 
och ersattes med hållplatsläge Mandelblomsvägen. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 910 000 kr varav 925 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 936 360kr. 
Medfinansieringsbidrag om 510 320 kr har erhållits. 

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror 
på byte av hållplatsobjekt. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 17 000 kronor för 
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel. 

 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning 

2. Att ramjustering för drift och underhåll med 11 000kr till sektor 
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 17 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 82   Dnr: KS.2017.0294 

 

Slutredovisning tillgänglighetsanpassning hållplatsläge 
Tegelbruket och Mandelblomsvägen 
Sammanfattning 
I ett led att tillgänglighetsanpassa Finspångs kommuns hållplatslägen beviljades 
medfinansiering från Trafikverket till tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen 
Tegelbruket och Mandelblomsvägen. Åtgärderna har bidragit till en tryggare miljö 
för ökad jämställdhet, tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande resenärer 
och möjlighet att parkera sin cykel intill hållplatsläget,. 

Inom ramen för 2017 års investeringsmedel tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen Tegelbruket samt 
Hårstorp, KS 2017.0342. Av trafikstrategiska skäl togs hållplatsläge Hårstorp bort 
och ersattes med hållplatsläge Mandelblomsvägen. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 910 000 kr varav 925 000 kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 936 360kr. 
Medfinansieringsbidrag om 510 320 kr har erhållits. 

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror 
på byte av hållplatsobjekt. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 17 000 kronor för 
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Startdatum 2017-12

Slutdatum 2018-10

1712

Del av budget för Kollektivtrafikåtgärder

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

-428 105 kr

33 091 kr

-33 091 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Tegelbruket hpl et 1 och 2

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Ks.2017.0342

428 105 kr

0 kr

Medfinansieringsbidrag från trafikverket om 232 577 kr. Budget avräknas mot huvudprojektet netto 
alltså inklusive bidrag från Trafikverket.

7 000 kronor avser avskrivningar och 8 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas 
till bidrag från Trafikverket. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel.

ansvar  5410
ve 8320 
akt
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Startdatum 2017-12

Slutdatum 2018-10

1712

Del av budget för Kollektivtrafikåtgärder

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

-508 255 kr

35 916 kr

-35 916 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Mandelblomsvägen hpl

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § Ks.2017.0342

508 255 kr

0 kr

Medfinansieringsbidrag från trafikverket om 277 743 kr. Budget avräknas mot huvudprojektet netto 
alltså inklusive bidrag från Trafikverket.

9 000 kronor avser avskrivningar och 18 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas 
till bidrag från Trafikverket. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel.

ansvar  5410
ve 8320 
akt

55



Helena Wastesson 

2019-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2018.0657 

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

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

Kommunstyrelsen 

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) 
Norralundsvägen 

Sammanfattning 
För att skapa ett komplett cykelnät mellan befintliga GC-vägar och den nya GC-
vägen från Kolstad påbörjades under 2015 byggnationen av GC-vägen Norralund. 
Gång- och cykelvägen har bidragit till en ökad tillgänglighet och jämställdhet bland 
våra oskyddade trafikanter. 

Inom ramen för investering 2015 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för GC-väg Norralund. Den kalkylerade kostnaden för 
åtgärderna var 3 800 000 kr varav 1 900 000 kr avsåg medfinansiering från 
Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 578 701 kr. 
Medfinansieringsbidrag om 1 899 435 kr har erhållits 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 35 000 kronor för 
avskrivning och 59 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 18 000 till sektor

Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020.
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 18 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 83   Dnr: KS.2018.0657 

 

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Norrlundsvägen 

Sammanfattning 

För att skapa ett komplett cykelnät mellan befintliga GC-vägar och den nya GC-
vägen från Kolstad påbörjades under 2015 byggnationen av GC-vägen Norralund. 
Gång- och cykelvägen har bidragit till en ökad tillgänglighet och jämställdhet bland 
våra oskyddade trafikanter. 

Inom ramen för investering 2015 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad 
investeringsmedel för GC-väg Norralund. Den kalkylerade kostnaden för 
åtgärderna var 3 800 000 kr varav 1 900 000 kr avsåg medfinansiering från 
Trafikverket  
I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 578 701 kr. 
Medfinansieringsbidrag om 1 899 435 kr har erhållits 

 
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 35 000 kronor för 
avskrivning och 59 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Startdatum 2015-10

Slutdatum 2016-11

1545

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

Norralundsvägen GC-väg

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut §

3 578 701 kr

1 900 000 kr

Driftutfall

Annat, Kommentera

-1 678 701 kr

111 855 kr

-111 855 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 1 899 435 kronor, vilket inte inräknat i 
ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd. Nettokostnad 
för projektet uppgår till 1 679 265 kr.

18 000 kronor avser ökade kostnader i drift från Finspångs tekniska verk. 35 000 kronor avser 
avskrivningar och 59 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas till bidrag från 
Trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

ansvar  5410
ve 2402 
akt
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Helena Wastesson 

2019-01-28  1 (1) 

Dnr KS.2016.0194 

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

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

Kommunstyrelsen 

 Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Sonstorp 

Sammanfattning 
För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever 
att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en 
belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med 
befintlig banvall. 

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom 
ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr. 
Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för 
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning

2. Att ramjustering för drift och underhåll med 38 000 kronor till sektor
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 19 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 84   Dnr: KS.2016.0194 

 

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Sonstorp  

Sammanfattning 

För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever 
att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en 
belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med 
befintlig banvall. 

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom 
ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket  

I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr. 
Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits. 
 
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för 
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Startdatum 2016-06

Slutdatum 2017-12

1476

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Finansiering driftkonsekvenser

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

Kontering av kapitalkostnad:

Driftutfall

Annat, Kommentera

31 136 kr

36 677 kr

-36 677 kr

Budgetavvikelse

Faktiskt utfall helårseffekt

Beräknat utfall helårseffekt

Differens

Finspång Kommun

Slutredovisning av investeringsprojekt

Redovisat utfall

Budget

Investeringsutfall

Projektnamn

Projektnummer

GC-väg Sonstorp 

Objekt i Anläggningsreskontra

Budgetbeslut § KS.2016.0226; KS.2017.0317

868 864 kr

900 000 kr

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 450 000 kronor, vilket inte inräknat i 
ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd.

GC- Sonstorp ingår i projekt 1476 Gång- och cykelvägar (GC).

17 000 kronor avser ökade kostnader i drift från Finspångs tekniska verk. 5 000 kronor avser 
avskrivningar och 15 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn är tagen till bidrag från 
trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

ansvar  5410
ve 2402 
akt
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Helena Wastesson 

2019-02-11  1 (1) 

Dnr KS.2019.0194 

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

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

Kommunstyrelsen 

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) 
Kraftkärrsvägen 

Sammanfattning 
I samband med nybyggnation av Lillängens förskola åtgärdades brister i den direkta 
trafikmiljön. Åtgärderna består av hastighetssänkande anordning i form av 
avsmalnad vägsträcka längs ny gång-och cykelväg, avsmalning till ett körfält av 
Kraftkärrsvägen i nivå med Lillängens förskola samt en snävare utfart mot 
Östermalmsvägen. På sträckan har även 2 övergångsställen med förstärkt belysning 
tillkommit. 

I beslut Kf 2015-01-28 §11 tillskrivs medel för åtgärder i trafikmiljön vid 
nybyggnation av Lillängens förskola. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 000 000 kr. 

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 904 004kr. 

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 45 000 kronor för 
avskrivning och 32 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

Förslag till beslut 
1. Att godkänna bifogad slutredovisning

2. Att ramjustering med 12 000 kronor för drift och underhåll till sektor
Samhällsbyggnad hänskjuts till budgetberedningen för år 2020
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 20 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 85   Dnr: KS.2019.0194 

 

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Kraftkärrsvägen 

Sammanfattning 

För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever 
att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en 
belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med 
befintlig banvall. 

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom 
ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts. 

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg 
medfinansiering från Trafikverket 

 I slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr. 
Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits. 
 
Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för 
avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel 

 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Magnus Pirholt 

2019-02-01  1 (2) 

Dnr KS.2019.0164 

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

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

Kommunstyrelsen 

Investeringsmedgivande - gång- och cykelväg till 
Storängsskolan samt ändrat genomförande Norrmalm-
Lillängens förskola/Högalid 

Sammanfattning 
Sammanfattning 

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut 
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av gång- och cykelväg till framsidan av 
Storängsskolan.  

I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så fanns objektet gång- och cykelväg till 
framsidan av Storängsskolan för genomförande år 2019 och utifrån det så har 
medfinansiering från Trafikverket ansökts och beviljats för anläggande under år 
2019. I beslutad investeringsplan för 2019-2021 så finns inte ovanstående objekt 
namngivet däremot finns objektet GC-väg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid 
med för utförande under år 2019. På grund av oklarheter angående den tekniska 
utformningen av gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det 
inte möjligt att genomföra detta objekt under 2019 och statlig medfinansiering till 
objektet saknas.  

Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg till 
framsidan av Storängsskolan genomförs under år 2019 och att gång- och cykelväg 
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2020 under 
förutsättning att statligt bidrag erhålls för åtgärden.  

Projektet gång- och cykelväg Storängsskolan omfattar anläggande av gång- och 
cykelväg längs Södra Storängsvägen som kopplar samman gång- och cykelvägnätet i 
Hårstorp med Östermalm, se kartbilaga. Syftet med åtgärden är att skapa en 
trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i anslutning till Storängsskolan samt 
skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan. På grund 
av att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan idag upplevs området i 
anslutning till skolan otryggt. 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 
50/50 som fördelning.  Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 180 
000 kr varav kommunens del utgör 1 090 000 kr. Den tillkommande årliga 
driftskostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 26 500 
kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år beräknat på en 
genomsnittlig avskrivningstid om 50 år. Denna kostnad täcks till hälften av bidraget 

65



Magnus Pirholt 
2019-02-01  2 (2) 

Dnr KS.2019.0164 

från trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad 
beräknas att uppgå till 55 000 kr per år. 

Förslag till beslut 

1. Att investeringsobjekt enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 infrastruktur
gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid
Norrmalmsvägen flyttas för genomförande till år 2020 under förutsättning
att statligt bidrag erhålls.

2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering
av gång- och cykelväg till Storängsskolan med 1 090 000 kronor.

3. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur
enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309.

4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från
kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta efter
slutredovisat projekt.

5. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för ökade driftskostnader med
26 500 kr som hänskjuts till budgetberedning för år 2020.
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Kommunstyrelsen Protokoll 21 (35) 

Sammanträdesdatum: 

2019-03-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2019-§ 86 Dnr: KS.2019.0164 

Investeringsmedgivande - gång- och cykelväg till 
Storängsskolan samt ändrat genomförande Norrmalm-
Lillängens förskola/Högalid 

Sammanfattning 
Sammanfattning 

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut 
2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av gång- och cykelväg till framsidan av 
Storängsskolan.  

I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så fanns objektet gång- och cykelväg till 
framsidan av Storängsskolan för genomförande år 2019 och utifrån det så har 
medfinansiering från Trafikverket ansökts och beviljats för anläggande under år 
2019. I beslutad investeringsplan för 2019-2021 så finns inte ovanstående objekt 
namngivet däremot finns objektet GC-väg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid 
med för utförande under år 2019. På grund av oklarheter angående den tekniska 
utformningen av gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det 
inte möjligt att genomföra detta objekt under 2019 och statlig medfinansiering till 
objektet saknas.  

Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg till 
framsidan av Storängsskolan genomförs under år 2019 och att gång- och cykelväg 
Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2020 under 
förutsättning att statligt bidrag erhålls för åtgärden.  

Projektet gång- och cykelväg Storängsskolan omfattar anläggande av gång- och 
cykelväg längs Södra Storängsvägen som kopplar samman gång- och cykelvägnätet i 
Hårstorp med Östermalm, se kartbilaga. Syftet med åtgärden är att skapa en 
trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i anslutning till Storängsskolan samt 
skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan. På grund 
av att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan idag upplevs området i 
anslutning till skolan otryggt. 

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 
50/50 som fördelning.  Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 180 
000 kr varav kommunens del utgör 1 090 000 kr. Den tillkommande årliga 
driftskostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 26 500 
kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år beräknat på en 
genomsnittlig avskrivningstid om 50 år. Denna kostnad täcks till hälften av bidraget 
från trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad 
beräknas att uppgå till 55 000 kr per år. 
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Kommunstyrelsen Protokoll 22 (35) 

Sammanträdesdatum: 

2019-03-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet.

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.

- - - - -
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Per Strannelid 

2019-02-06  1 (1) 

Dnr KS.2019.0179 

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

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

Kommunstyrelsen 

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser - 
förslag 

Sammanfattning 

Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag 

kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till 

att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun 

ska leva upp till nationella mål och ambitioner. 

Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att 

utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram 

metoder för mätning och uppföljning. 

För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter 

effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs 

kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för 

medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det 

en årlig avgift på 9 500 kronor. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att anta förslaget till strategi för minskad nedskräpning på allmänna

platser.

2. Att Finspångs kommun ansöker om medlemskap i nätverket Håll Sverige

Rent-kommun samt att den årliga avgiften på 9 500 kronor finansieras ur

kommungemensamma medel.
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Kommunstyrelsen Protokoll 23 (35) 

Sammanträdesdatum: 

2019-03-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2019-§ 87 Dnr: KS.2019.0179 

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser - 
förslag 

Sammanfattning 

Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag 

kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till 

att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun 

ska leva upp till nationella mål och ambitioner. 

Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att 

utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram 

metoder för mätning och uppföljning. 

För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter 

effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs 

kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för 

medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det 

en årlig avgift på 9 500 kronor. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet.

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.

- - - - -
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Strategi för minskad nedskräpning 

av allmänna platser 

2019-02-06 
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Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se

Webbplats: www.finspang.se
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S T R A T E G I  F Ö R  M I N S K A D  N E D S K R Ä P N I N G  A V  A L L M Ä N N A  P L A T S E R  

2 

Inledning 

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen. Det 

kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att reagera på problemet 

med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade kunskaper om problemet 

det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats. 

Att välja att skräpa ned eller att inte göra det är i slutänden ett individuellt beslut. Att förändra 

människors beteende är en viktig del i det förebyggande arbetet mot nedskräpning. Mycket 

tyder på att det behövs en blandning av åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning, 

bland annat utbildning, skräpplockaraktiviteter som höjer medvetandet om beteenden samt en 

bra ”infrastruktur” med bland annat anvisningar och papperskorgar på rätt ställen. Det är 

viktigt att arbeta långsiktigt för att nå varaktiga förändringar i människors beteenden. 

Bidra till hållbar utveckling och miljömålsuppfyllelse 

Det finns många aspekter på nedskräpningsfrågan, både socialt, ekonomiskt och ur ett 

hälsoperspektiv. Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, 

ger en tryggare och trevligare miljö för medborgarna och betyder att skador på människor och 

djur minskar. Nedskräpning är en fråga som berör och engagerar många människor i deras 

vardag. Att ta vara på engagemanget i denna vardagsnära fråga är också ett sätt att involvera 

människor i mer komplexa miljöfrågor som behöver hanteras för att skapa en hållbar 

utveckling. 

Att arbeta strategiskt mot nedskräpningen kan också bidra till att uppnå nationella och lokala 

miljömål. De nationella miljökvalitetsmål som kan kopplas till nedskräpning är främst: God 

bebyggd miljö, Giftfri miljö, Hav i balans och levande kust och skärgård och Levande sjöar 

och vattendrag.  

Sveriges nationella avfallsplan 

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram en nationell avfallsplan för Sverige. I avfallsplanen 

”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017” finns 

nedskräpning med som ett av de områden där behovet av åtgärder bedöms vara stort. 

Nationella avfallsplanens mål för minskad nedskräpning är: Nedskräpningen ska minska i 

städer, naturområden och längs kusterna. I den nationella avfallsplanen framgår vad olika 

aktörer förväntas göra. När det gäller målet för nedskräpning listas vad kommuner kan göra: 

 ta del av den information och vägledning som tas fram av Naturvårdsverket 

 identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla en 

handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen 

 genomföra aktiviteter mot nedskräpning tillsammans med andra aktörer inom 

kommunen, till exempel fler papperskorgar, tätare tömning, skolprojekt, lokala 

informationskampanjer och skräpplockaraktiviteter 

 följa upp effekten av de aktiviteter som görs, till exempel via skräpmätningar 
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 utveckla samverkan mellan kommunens olika avdelningar 

 ha dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att lära av goda exempel 

Naturvårdsverkets vägledning 

Naturvårdsverket vägledning för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning 

(Rapport 6551, 2013) är avsedd att stötta kommunernas arbete och att sprida kunskap om 

metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet. Rapporten redogör för olika mål 

och krav som berör nedskräpning. Några framgångsfaktorer som identifierats i kommunernas 

strategiska arbete är att tydligt peka ut var ansvaret att driva nedskräpningsfrågan ligger, 

politisk förankring och kontinuerlig uppföljning.  

En samlad plan för hur arbetet mot nedskräpningen i kommunen ska bedrivas underlättar 

arbetet, gärna med koppling till den kommunala avfallsplanen. Några viktiga delar i det 

strategiska arbetet mot nedskräpning är att: 

 skapa en ändamålsenlig organisation, bl.a. med tydligt utpekat ansvar för att driva 

arbetet och för att möjliggöra samarbete över förvaltningsgränser 

 kartlägga och mäta nedskräpningen, bl.a. för att ge underlag för att följa utvecklingen, 

utforma åtgärder och utvärdera de insatser som görs 

 sätta upp mål och åtgärder för minskad nedskräpning, bl.a. förebyggande åtgärder som 

att involvera barn och ungdomar i förskolor och skolor, anordna skräpplockardagar 

och samverka med lokala näringsidkare 

 kommunicera arbetet och utbyta erfarenheter 

 sätta upp en budget för det strategiska arbetet 

Åtgärder för minskad nedskräpning i 

Finspångs kommun 

I avfallsplanen för Finspångs kommun (antagen av kommunfullmäktige 2014) finns ett mål 

kopplat till den lokala miljön: Nedskräpningen på platser i Finspångs kommun som 

människor har tillgång eller insyn till ska kontinuerligt minska. I avfallsplanen finns två 

åtgärder för minskad nedskräpning: 

 Genomföra fysiska åtgärder eller förändringar av skötseln av platser som allmänheten 

har tillträde eller insyn till i syfte att minska nedskräpningen. Utredningen skall också 

omfatta förslag till metoder för bedömning av nedskräpningens omfattning samt 

uppföljning av förändringar. 

 Årligen delta i eller anordna kampanj med syfte att minska nedskräpningen på platser 

som allmänheten har tillträde eller insyn till. Kampanjen kan med fördel engagera 

allmänheten i praktiska åtgärder genom samarbeten med skolor, idrottsföreningar, 

samfälligheter, företag m.m. 

Sedan ett antal år deltar Finspångs kommun i samarbete med Finspångs Tekniska Verk i Håll 

Sverige Rents arrangemang Skräpplockardagarna/Vi håller rent. Arrangemanget engagerar 

76



S T R A T E G I  F Ö R  M I N S K A D  N E D S K R Ä P N I N G  A V  A L L M Ä N N A  P L A T S E R  

4 

årligen cirka 2 000 barn, ungdomar och pedagoger i skola och förskola. Under senare tid har 

också arbetsplatser och ideella organisationer medverkat. Under 2018 har kärl med 

sorteringsmöjligheter placerats ut på allmänna platser i Finspångs tätort. 

I Finspång har inga lokala undersökningar avseende vare sig nedskräpningens omfattning 

eller utveckling genomförts. Det är dock svårt att se att utvecklingen i Finspång skulle ske i en 

annorlunda riktning än den som övriga Sverige upplever. Det finns därför skäl att skaffa 

kunskap om hur man kan mäta effekterna av olika aktiviteter för minskade nedskräpning. 

Sådana metoder har tagits fram av Håll Sverige Rent i ett nationellt nätverk där kommunerna 

träffas och utbyter erfarenheter. 

Förslag till åtgärder 

Åtgärder Ansvar Genomfört 

Utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar 
för nedskräpningsfrågor 

Sektor 
samhällsbyggnad 

2019 

Ta fram en rutin för hur avfalls- och 
nedskräpningsfrågor hanteras i 
planeringsprocessen 

Sektor 
samhällsbyggnad 

2019 

Tillhandahålla insamlingskärl med 
sorteringsmöjligheter 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Kontinuerligt 

Delta i den årliga kampanjen 
Skräpplockardagarna 

Sektor 
samhällsbyggnad 

Kontinuerligt 

Ta fram metoder för mätning av 
nedskräpning 

Sektor 
samhällsbyggnad 

2019 

Ansöka om medlemskap i Håll Sverige 
Rents kommunnätverk 

Sektor 
samhällsbyggnad 

2019 

 

Uppföljning 

Avfallsplanen för Finspångs kommun gäller 2014-2018. Avfallsplanen ska hållas aktuell 

genom regelbundna uppdateringar. Uppdateringarna ska ske genom att planens mål och 

åtgärder följs upp och ses över fortlöpande. Med tanke på den snabba utvecklingen inom 

avfallsområdet behöver en ny avfallsplan tas fram för de kommande åren. För ett långsiktigt 

strategiskt arbete mot nedskräpning integreras strategin mot nedskräpning i den kommande 

avfallsplanen. 
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Kommunstyrelsen 

Förslag om upphävande av riktlinje avseende partiell 
tjänstledighet av personliga skäl 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog, 2010-11-15 (§251), beslut om att fastställa riktlinjer om 

partiell tjänstledighet av personliga skäl som inte regleras i lag och avtal.  

Bakgrund till riktlinjer var att heltid infördes inom dåvarande social omsorg 

(nuvarande sektor vård och omsorg och social omsorg). Riktlinjen skulle 

tydliggöra att det fanns möjlighet för medarbetare som inte ville arbeta heltid att 

gå ner i tid trots att det inte är reglerat som en rättighet i lagar och avtal.  

Riktlinjerna utgör i korthet möjlighet för medarbetare att vara tjänstlediga ner till 

75 procent i den mån verksamheten har möjlighet till det. Andelen anställda på 

heltid i Finspångs kommun är 81 procent och andelen som faktiskt arbetar heltid 

är 65 procent.  

Att implementera heltid som norm innebär att medarbetare har en 

heltidsanställning, och att heltid är den faktiska sysselsättningsgraden. 

Möjligheten att tillåta tjänstledighet av personliga skäl kommer att kvarstå och 

individuella bedömningar kommer att kunna göras. Däremot föreslår 

förvaltningen, för att stödja arbetet att öka andelen medarbetare som arbetar 

heltid och tydliggöra att heltid är norm, att riktlinjen upphävs.   

Förslag på att ta bort riktlinjen är hanterad i arbetsgivardelegation 2019-02-12 

där arbetsgivadelegationen stödjer förvaltningens förslag att riktlinjen ska 

upphävas.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att upphäva riktlinjer ”Partiell tjänstledighet på grund av personliga

skäl som inte regleras av lag och avtal”.
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Kommunstyrelsen Protokoll 24 (35) 

Sammanträdesdatum: 

2019-03-04 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2019-§ 88 Dnr: KS.2018.0954 

Förslag om upphävande av riktlinje avseende partiell 
tjänstledighet av personliga skäl 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tog, 2010-11-15 (§251), beslut om att fastställa riktlinjer om 

partiell tjänstledighet av personliga skäl som inte regleras i lag och avtal.  

Bakgrund till riktlinjer var att heltid infördes inom dåvarande social omsorg 

(nuvarande sektor vård och omsorg och social omsorg). Riktlinjen skulle 

tydliggöra att det fanns möjlighet för medarbetare som inte ville arbeta heltid att 

gå ner i tid trots att det inte är reglerat som en rättighet i lagar och avtal.  

Riktlinjerna utgör i korthet möjlighet för medarbetare att vara tjänstlediga ner till 

75 procent i den mån verksamheten har möjlighet till det. Andelen anställda på 

heltid i Finspångs kommun är 81 procent och andelen som faktiskt arbetar heltid 

är 65 procent.  

Att implementera heltid som norm innebär att medarbetare har en 

heltidsanställning, och att heltid är den faktiska sysselsättningsgraden. 

Möjligheten att tillåta tjänstledighet av personliga skäl kommer att kvarstå och 

individuella bedömningar kommer att kunna göras. Däremot föreslår 

förvaltningen, för att stödja arbetet att öka andelen medarbetare som arbetar 

heltid och tydliggöra att heltid är norm, att riktlinjen upphävs.   

Förslag på att ta bort riktlinjen är hanterad i arbetsgivardelegation 2019-02-12 

där arbetsgivadelegationen stödjer förvaltningens förslag att riktlinjen ska 

upphävas.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Att anteckna informationen till protokollet.

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2019-03-25.

- - - - -
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Riktlinjer 

Partiell tjänstledighet på grund av personliga 
skäl som inte regleras av lag och avtal 

Datum 

KS 2010-11-15 § 251 

Dnr 2010.0328.025 
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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har antagit följande riktlinjer för partiell tjänstledighet på grund av 

personliga skäl som inte regleras av lag och avtal. 

Ur arbetsmiljösynpunkt anser arbetsgivaren att det ska finnas möjlighet till icke 

lagstadgad partiell tjänstledighet av personliga skäl. Tjänstledigheter ner till 75 % av 

heltid ska vara en möjlighet. 

Ledigheten påverkar en rad faktorer för den enskilde bland annat när det gäller SGI 

(sjukpenninggrundande inkomst) och pensionsavsättningar. Det är viktigt att göra den 

enskilde medveten om det. 

Inom samtliga verksamheter ska ansökan om partiell tjänstledighet lämnas minst 3 

månader innan. Ansökan ska innehålla slutdatum för tjänstledigheten. I normalfallet 

ska tjänstledigheten vara minst 6 månader och maximalt 2 år per ansökningstillfälle. 

Tjänstledighetsansökningar kan göras vid två tillfällen per år. 

Datum för respektive verksamhet fastställs av ansvarig sektorchef. För de som har så 

kallad ferietjänst (gäller framförallt lärare) ska brytperioden vara 31/7 respektive 31/12. 

Avsikten är att det ska finnas en möjlighet till partiell tjänstledighet på grund av person-

liga skäl för arbetstagaren. Ledigheten får inte innebära påtaglig störning för verksam-

heten. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska samråda om ledighetens förläggning och 

andra frågor som rör ledigheten. Om vägande skäl finns ska arbetsgivaren kunna återta 

beslut om ledigheten med tre månaders varsel. Grunden för beslutet ska utgå från 

verksamhetsskäl. 

När det gäller personliga skäl ska undantag kunna göras. Exempelvis ska det finnas 

möjlighet att ändra tillbaka till högre sysselsättningsgrad om det inträffar saker som 

inte kunnat förutses för individen. 

 

 

81



R I K T L I N J E R  

 

 

Riktlinjer i punktform 

 Tjänstledighet ned till 75 % ska vara en möjlighet. 

 Ledigheten påverkar en rad faktorer för den enskilde bland annat när det 

gäller SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och pensionsavsättningar. Det 

är viktigt att göra den enskilde medveten om det. 

 Inom samtliga verksamheter ska ansökan om partiell tjänstledighet läm-

nas minst 3 månader innan. 

Ansökan ska innehålla slutdatum för tjänstledigheten. 

I normalfallet ska tjänstledigheten vara minst 6 månader och maximalt 2 

år per ansökningstillfälle. 

Tjänstledighetsansökningar kan göras vid två tillfällen per år 

 Datum för respektive verksamhet fastställs av ansvarig sektorchef. För de 

som har så kallad ferietjänst (gäller framförallt lärare) ska brytperioden 

vara 31/7 respektive 31/12. 

 Avsikten är att det ska finnas en möjlighet till partiell tjänstledighet på 

grund av personliga skäl för arbetstagaren.  

Ledigheten får inte innebära påtaglig störning för verksamheten. 

Arbetstagaren och arbetsgivaren ska samråda om ledighetens förlägg-

ning och andra frågor som rör ledigheten. 

Om vägande skäl finns ska arbetsgivaren kunna återta beslut om ledig-

heten med tre månaders varsel 

Grunden för beslutet ska utgå från verksamhetsskäl 

 När det gäller personliga skäl ska undantag kunna göras. Exempelvis 

ska det finnas möjlighet att ändra tillbaka till högre sysselsättningsgrad 

om det inträffar saker som inte kunnat förutses för individen 

 Kommundirektören ansvarar för riktlinjerna och dess tillämpning  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Utredning av matdistribution äldreomsorg i kommunal 
regi 

 
Sammanfattning 
Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning 
avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade 
beslut i frågan den 18 september2017. ( 2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775) 
Kommunstyrelsen beslutade att 
 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution 
sker i egen regi.  

 
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.  

 
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.  

 
Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån 
befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan konstateras att det 
är mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun 
sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen 
regi. 

Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och sektor vård 
och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar 
beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före 
datum osv. behöver införas. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver 
behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av 
matlådor. 

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin verksamhet 
och denna har beaktats i utredningen. 
 
Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ: 

 Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan 

 Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan 

 Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i 
veckan 

 
Måltidservice gör bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen. 
Kostnaderna för transporter av matdistributionen i tätorten är svårbedömda då 
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transportenheten inte vet var kunderna kommer att bo framöver. I praktiken 
innebär det att man kommer debitera en kilometertaxa och utredningen ger en 
fingervisning om kostnadsläget.  

Rapporten visar vidare att om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka 
och då kan en upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten. Sektor 
samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och debitering inom 
transporter och måltidsservice som kommer att innebära stora kostnadsökningar 
avseende matdistribution. I rapporten framgår att matdistribution kan ske i egen 
regi samt att kostnaden kan till viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor 
vård och omsorg ser att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid 
volymökningar.  

Sektor vård och omsorg kommer fortsätta utreda om det finns kommuner som har 
löst matdistributionsfrågan på annat sätt och att om man kan effektivisera 
matdistributionsfrågan. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på 
lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner 
utanför Östergötland? 

 

 

Förslag till beslut 
 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 

1. Att se uppdraget ”att utreda möjligheten till att matdistributionen sker i 

egen regi” slutfört 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 25 (36) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 89   Dnr: KS.2017.1283 

 

Utredning av matdistribution äldreomsorg i kommunal regi 

Sammanfattning 
Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning 
avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade 
beslut i frågan den 18 september2017. ( 2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775) 
Kommunstyrelsen beslutade att 
 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution 
sker i egen regi.  

 
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.  

 
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.  

 
Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån 
befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan konstateras att det 
är mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun 
sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen 
regi. 

Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och sektor vård 
och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar 
beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före 
datum osv. behöver införas. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver 
behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av 
matlådor. 

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin verksamhet 
och denna har beaktats i utredningen. 
 
Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ: 

 Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan 

 Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan 

 Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i 
veckan 

 
Måltidservice gör bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen. 
Kostnaderna för transporter av matdistributionen i tätorten är svårbedömda då 
transportenheten inte vet var kunderna kommer att bo framöver. I praktiken 
innebär det att man kommer debitera en kilometertaxa och utredningen ger en 
fingervisning om kostnadsläget.  
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Protokoll 26 (36) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Rapporten visar vidare att om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka 
och då kan en upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten. Sektor 
samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och debitering inom 
transporter och måltidsservice som kommer att innebära stora kostnadsökningar 
avseende matdistribution. I rapporten framgår att matdistribution kan ske i egen 
regi samt att kostnaden kan till viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor 
vård och omsorg ser att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid 
volymökningar.  

Sektor vård och omsorg kommer fortsätta utreda om det finns kommuner som har 
löst matdistributionsfrågan på annat sätt och att om man kan effektivisera 
matdistributionsfrågan. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på 
lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner 
utanför Östergötland? 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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Sammanfattning 

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning 

avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som 

fattade beslut i frågan den 18 september2017. (2017-§ 279 Dnr: 

KS.2016.0775) 

Kommunstyrelsen beslutade att 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att 

matdistribution sker i egen regi.  

2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.  

3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.  

Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer 

utifrån befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan 

konstateras att det är mer än en fördubbling av kunder som får 

matdistribution i Finspångs kommun sedan kommunen avslutade den 

externa leverantören och maten levereras i egen regi. 

Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och 

sektor vård och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som 

hanterar beställning och debiteringsunderlag, etiketter för 

innehållsdeklaration, bäst före datum osv. behöver införas. Om 

matdistribution ska ske i egen regi framöver behöver sektor vård- och 

omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av matlådor. 

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin 

verksamhet och denna har beaktats i utredningen. 

Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ: 

• Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan 

 

• Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan 

 

• Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju 

dagar i veckan 

 

Måltidservice gör bedömningen att man även fortsättningsvis kan leverera 

matdistribution utifrån framtagna prognoser. Måltidservice gör 

bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen.  
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Transportenhetens bedömning är att det är rimligt att utföra transporter 

inom tätorten även fortsättningsvis. Transportenheten bedömer dock att det 

skulle bli dyrt och ej kostnadseffektivt att utföra transporterna i Rejmyre- 

och Hällestadsområdet. Kostnaderna för transporter av matdistributionen i 

tätorten är svårbedömda då transportenheten inte vet var kunderna kommer 

att bo framöver. I praktiken innebär det att man kommer debitera en 

kilometertaxa och utredningen ger en fingervisning om kostnadsläget.  

Sektor samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och 

debitering inom transporter och måltidsservice som kommer att innebära 

stora kostnadsökningar avseende matdistribution. Rapporten visar vidare att 

om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka och då kan en 

upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten.  I rapporten framgår att 

matdistribution är möjlig att utföra i egen regi samt att kostnaden kan till 

viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor vård och omsorg ser 

att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid volymökningar.   

Sektor vård och omsorg anser att det är bra om leveranstillfällen kan 

minimeras ur ett bemannings- och transportperspektiv. Kommande 

rekryteringsbehov och ökad volym innebär stora utmaningar sektorn. För 

Rejmyre- och Hällestadområdet medför matdistribution i egen regi att 

hemtjänsten kör ut leveranserna till kund. Om alternativ 1 eller 2 beslutas 

innebär det för hemtjänsten i tätorten att de inte behöver köra ut 

matdistribution. För Rejmyre- och Hällestadsområdet får hemtjänsten en 

minskning med tre transporter per vecka jämfört med dagens situation samt 

att leverans ej behöver ske helger. Det medför troligen inköp av fler kylskåp 

och kylväskor, samtidigt som det blir mindre administration och restid. 

 

Sektor vård och omsorg behöver fortsätta utreda om det finns kommuner 

som har löst matdistributionsfrågan på annat sätt. I tidigare utredning har 

utredarna jämfört och tittat på lösningar inom Östergötland. Vad ligger i 

skälighets begreppet i andra kommuner utanför Östergötland? 
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Bakgrund 

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning avseende 

upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade beslut i frågan den 

18 september2017. ( 2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775) 

 

Matdistributionen är en biståndsbedömd insats vilket innebär att kommunen har skyldighet att 

tillhandahålla insatsen. 

 

Finspångs kommun har haft extern leverantör av kyld mat sedan 2004 och tillagning av 

matlådor och transport av dessa ingick i uppdraget. Under sommaren 2016 fick sektorn 

problem med leveranser och bristfällig information till våra kunder. Flera klagomål inkom till 

sektorn avseende uteblivna leveranser. Under hösten 2016 eskalerade problemen för våra 

kunder vilket resulterade i att Finspångs kommun föreslog en förtida uppsägning av avtalet.  

 

Sedan oktober 2016 köper sektor vård- och omsorg matdistribution av sektor 

samhällsbyggnad. Maten lagas varje dag på Hällstadgårdens kök, Berggårdens kök och 

Grosvadsköket. Maten lagas en dag innan leverans sker. Grosvadskökets lokaler är under 

utredning och det finns ett behov av förändring av lokalerna. Det finns en begränsning i hur 

många portioner som kan tillagas i befintliga lokaler.  

Om tillagningen av matlådor ska ske i egen regi eller att leveranserna ej ingår i upphandlingen 

av matdistribution måste detta inkluderas i upphandlingen av transporter.  

Sedan starten 31oktober 2016 av matdistribution i egen regi har kundantalet dubblerats och 

hemtjänsten och biståndshandläggarna signalerar om fortsatt ökad efterfrågan på tjänsten.  

Sektor vård och omsorg föreslår att matdistributionen även fortsättningsvis sker med kyld 

mat. Tre olika alternativ presenterades till kommunstyrelsen. De tre olika alternativen var: 

 

1. Matdistributionen skulle ske i egen regi 

 

2. Upphandling sker med lägsta pris 

 

3. Upphandling sker med kvalitetskriterier enligt kommunens kost- och måltidspolicy. 

 

Kommunstyrelsen beslutade att 

 

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution sker i egen 

regi.  

 

2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.  

 

3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.  

 

Arbetsgrupp 

Under 2018 har en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschef, samhällsbyggnadschef, 

chef för transportenheten, kost och måltidschefer samt utvecklingsstrateg utrett frågan.    
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Möjligheten till att matdistribution sker i egen 

regi 

Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån 

befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder.  

Prognos volymer 

Efterfrågan på insatsen har ökat kontinuerligt sedan kommunen tog över hanteringen av 

matdistributionen. Nedan visar volymen under augusti 2016-september 2018. 

Område Antal 

kunder 

augusti 

2016 

Antal kunder 

med beslut om 

matdistribution 

december 2017 

Antal kunder 

med beslut om 

matdistribution 

september 2018 

Antal kunder med 

beslut som beställt 

insatsen under 

augusti 2018 

Tätort 

Finspång 

 66 94 64 

Hällestad  34 29 25 

Rejmyre  11 21 20 

Totalt 58 111 144 109 

Det kan konstateras att antalet personer som ansökt och fått beviljat matdistribution har ökat 

sedan maten levereras i egen regi. Om denna utveckling fortsätter eller ej vet vi inte. I 

utredningen har vi antagit en viss ökning av antalet kunder, dels på grund av ökad efterfrågan 

och dels på grund av befolkningsökning. Prognosen togs fram vid årsskiftet 2017/2018 och 

ses som ett underlag till beräkningar av priset för mat och transporter under årsskiftet. 

Arbetsgruppen kan konstatera att Rejmyre har ökat mest och att volymen överstigit prognosen 

alt 1 för Rejmyre. Var volymerna kommer att öka är mycket svårt att förutse. Det är viktigt att 

kontinuerligt göra uppföljningar av volymerna inom matdistribution då det påverkar 

produktionsförutsättningarna. 

Område Prognos alt 1 

Kunder som beställer 

Prognos alt 2 

Kunder som beställer 

Tätort Finspång 82 178 

Hällestad 42 92 

Rejmyre 14 30 

Totalt 138 300 

Prognoserna används för att måltidsenhet/kostenhet och transportenhet ska kunna göra 

beräkningar på resurser och kostnader. Matdistributionen är en insats där volymerna är 

osäkra. Priset och möjligheten till alternativ påverkar om kunder väljer att köpa insatsen. 
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Måltidsservice utredning 

Måltidsservice har fått i uppdrag att utreda möjligheten att vara leverantör av matlådor.  

Oavsett alternativ som beskrivs nedan så gör måltidsservice och sektor vård och omsorg 

bedömningen att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar beställning och 

debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före datum osv. behöver införas. 

Det är viktigt att beakta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Måltidsservice ser en 

fördel med beställning utan namn.  

Vidare behöver rutiner revideras och dialog föras för att verksamheten blir effektiv och 

ändamålsenlig.  

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt i all sin verksamhet och denna 

har beaktats i utredningen. 

Varje levererad portion kommer att debiteras. Måltidservice kommer att anpassa 

bemanningen utifrån volymer. Transportkostnad tillkommer alla alternativen. 

Måltidsservice har tagit fram tre alternativ för tillagning och leverans och som presenteras 

nedan. Fakturahantering ingår från måltidservice till beställande hemtjänstenhet inom vård 

och omsorg.  

Alternativ 1 Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan 

Tillagas Levereras till kund Bör/Ska ätas 

Sö lunch Må fm Må  

Må lunch Ti fm Ti  

Må kväll Ti fm On  

Ti lunch To fm To  

On lunch To fm Fre  

To lunch (blir 4 dagar om 

kund tar fel låda dvs äter 

söndagslådan) Fre em Lö 

Fr lunch Fre em Sö 

Totalt 7 tillagningstillfällen Totalt 4 leveranstillfällen Totalt 7 lunchtillfällen 

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården 

Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 4 ggr/vecka samt att helgmaten levereras med 

förskjutning och kommer att ätas måndagar. Inför vissa högtider har måltidservice anpassat 

sin verksamhet. Det innebär att helgmat serveras julafton, påskafton. 

Förslaget innebär att på onsdagar äter personer med matdistribution, det som är kvällsmat på 

särskilda boenden. Kvällsmaten är att betrakta som en fullgod lunch.  

Fördelar enligt måltidsservice: 

Fyra leveranstillfällen per vecka, vilket innebär lägre transportkostnad. 

Positiv miljöpåverkan med färre transporter. 
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Inga helgtransporter för transportenheten och hemtjänst vilket minskar bemanning och 

personalkostnader för dessa enheter gentemot idag. 

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som bra med färre leveranstillfällen då brukarna inte 

behöver vara hemma och vänta på daglig leverans. 

Nackdelar enligt måltidsservice: 

Kräver mer planering av menyer och separat produktion av vissa måltider beroende på 

kvällsbeställningar från särskilda boende vilket kan vara kostnadsdrivande ur produktions 

aspekt.  

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på 

vardag. 

Det finns en risk att mat som ska ätas lördag lunch äts söndag. Måltidsservice garanterar två 

dagars hållbarhet.  

Alternativ 2 Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i 

veckan 

Tillagas Levereras till kund Bör/Ska ätas 

Lö Må fm Må 

Sö Må fm Ti 

Må Ons fm On 

Ti Ons fm To 

On Fre fm Fr 

To Fre em Lö 

Fre Fre em Sö 

Totalt 7 tillagningstillfällen Totalt 4 leveranstillfällen Totalt 7 lunchtillfällen 

 

 

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården 

Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 4 ggr/vecka samt att helgmaten levereras med 

förskjutning och kommer att ätas tisdagar. Inför vissa högtider har måltidservice anpassat sin 

verksamhet. Det innebär att helgmat serveras julafton, påskafton. 

Fördelar enligt måltidsservice: 

Fyra leveranstillfällen per vecka, vilket innebär lägre transportkostnad än idag. 

Positivare miljöpåverkan med färre transporter. 

Inga helgtransporter, både för transportenheten och hemtjänst.   

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som bra med färre leveranstillfällen då brukarna inte 

behöver vara hemma och vänta på daglig leverans. 

Nackdelar enligt måltidsservice: 

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på 

vardag. 
Det finns en risk att mat som ska ätas måndag lunch äts tisdag. Måltidsservice garanterar två 

dagars hållbarhet.  
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Alternativ 3 Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen 

leverans sju dagar i veckan 

Tillagas Levereras till kund Bör/Ska ätas 

Sö Må fm Må 

Må Ti fm Ti 

Ti Ons fm On 

On To fm To 

To Fre fm Fr 

Fr Lö fm Lö 

Lö Sö fm Sö 

Totalt 7 tillagningstillfällen Totalt 7 leveranstillfällen Totalt 7 lunchtillfällen 

 

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården 

Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 7 ggr/vecka samt att helgmaten levereras med 

förskjutning och kommer att ätas måndagar. Inför vissa högtider har måltidservice anpassat 

sin verksamhet. Det innebär att helgmat serveras julafton, påskafton. 

Förslag tre är enligt nuvarande organisation. 

Fördelar enligt måltidsservice: 
Daglig leverans till kund alla förmiddagar. En matlåda levereras och ska ätas samma dag.   

Jämnare produktionsflöde i kök.  

Nackdelar enligt måltidsservice: 

Daglig leverans till kund innebär högre kostnader för transporter. Gäller för både 

transportenheten och hemtjänsten. Helgtransporter är dyrare än transporter som sker vardagar.  

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på 

vardag. 

Ökad miljöpåverkan med daglig leverans. 

Tillagning och leverans utifrån sektor vård och omsorgs synvinkel 

Sektor vård och omsorg anser att det är bra om leveranstillfällen kan minimeras ur ett 

bemannings- och transportperspektiv. Kommande rekryteringsbehov och ökad volym innebär 

stora utmaningar sektorn. För Rejmyre- och Hällestadområdet innebär matdistribution i egen 

regi att hemtjänsten kör ut leveranserna till kund. Transportenheten har tittat på 

transportkostnaden om transportenheten skulle köra ut matdistribution i hela Finspång. 

Kostnaderna är allt för högra för att kunna vara ett realistiskt alternativ för Rejmyre- och 

Hällestadsområdet.  

Om alternativen 1 och 2 beslutas behöver inte hemtjänsten i tätorten köra ut matdistribution. 

För hemtjänsten i Rejmyre- och Hällestadsområdet innebär det en minskning med tre 

transporter per vecka jämfört med dagens situation samt att leverans ej behöver ske helger. 

Eventuellt behöver fler kylskåp och kylväskor köpas in, samtidigt som administration och 

restid minskas. 
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IT-system 

Idag lägger måltidsservice, transportenheten och hemtjänstenheterna mycket tid på att göra 

listor utifrån kostbehov, antal portioner, att rätt person får rätt matlåda och att 

avgiftshandläggarna får rätt uppgifter avseende levererade portioner.  

Idag kan inte brukaren själv göra beställningen utan den sammanfattas och hanteras av 

respektive hemtjänstenhet. 

För att minska information om personuppgifter, underlätta och effektivisera denna 

administration så behövs en investering i IT-systemet. Det finns moduler till redan befintligt 

system för brukare, hemtjänst och köksenhet. Detta system ger även möjlighet att brukare 

som själv klarar att beställa gör sin beställning. I de fall hjälp behövs så kan hemtjänst göra 

beställningen. 

Idag har måltidsservice verksamhetssystemet Aivo Maschie och det finns moduler att köpa till 

detta system. Både måltidsservice och hemtjänstcheferna är positiva till detta. 

Nedan beskrivs kommunens kostnad för att införa dessa moduler i verksamheterna. 

Investeringarna innebär en kostnad i form avskrivningar och räntor för sektor vård och 

omsorg. 

 

Investeringar/uppstarts kostnad Kostnad kr Vem står för 

kostnaden? 

Aivo modul "mat för hemma 

boende" 

15 000  Hemtjänst 

Utbildning för start Aivo modul                                          

17 800  

Hemtjänst, 

engångskostnad.  

Aivo ekonomiintegration    

 

59 500                                      Hemtjänst (bör 

fördelas m alla 

sektorer) 

Aivo modul - beställning   5 000  Hemtjänst 

Aivo beställning-hemmaboende 

190kr/st (1-250st) 

(150*190=) 

 28 500 

Hemtjänst 

Total uppstartskostnad i kr 125 800  

 

 

Drift per år Kostnad per år Vem? 

Support och underhållsavtal 

1500kr/mån 

18 000 Hemtjänst 

SU avtal Beställning hem för 

ett kök 850kr/mån 

(10 500*3=) 

31 500 

Hemtjänst   

SU avtal för beställande 

hemmaboende 

20kr/mån/kund 

(150*20*12=) 

36 000 

Hemtjänst 

Total drift i kr per år vid 150 

kunder 

85 500  

 

Mashies modul ”Aivo Mat för hemmaboende” kräver inga tekniska förändringar i själva 

servermiljön utan aktiveras i befintlig installation genom att enheten får ett licensnummer. 

Det tillkommer inga nya kostnader förutom modulen från Aivo. Då det är en extern 

molntjänst, tillkommer inga resurser/kostnader från IT-avdelningen.  
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Beräkningar av pris som kommer debiteras vård och omsorg 

Kostenheten har beräknat priset per portion för de olika alternativen och de framtagna 

prognostiserade volymerna. Kostnadsbilden utifrån 2018 års priser är att matdistributionen 

kostar 65,29kr/portion. 

Område 

Alt 1  

antal port Kr/port 

Alt 1  

antal port Kr/port 

Tätort= Betaren, Hårstorp, 

Östermalm och Högby 

(Nyckelkod 1 och 2) 
82 

 

51,72 178 

51,72 

Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) 
42 

51,72 
92 

51,72 

Skedevi (Nyckelkod 5) 
14 

51,72 
30 

51,72 

Totalt 
138   300   

 

Område 

Alt 2  

antal port Kr/port 

Alt 2  

antal port Kr/port 

Tätort= Betaren, Hårstorp, 

Östermalm och Högby 

(Nyckelkod 1 och 2) 
82 

51,72 

178 

51,72 

Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) 
42 

51,72 
92 

51,72 

Skedevi (Nyckelkod 5) 
14 

51,72 
30 

51,72 

Totalt 
138   300 

 

 

Område 

Alt 3  

antal port Kr/port 

Alt 3  

antal port Kr/port 

Tätort= Betaren, Hårstorp, 

Östermalm och Högby 

(Nyckelkod 1 och 2) 

82 

51,72 

178 

51,72 

Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) 
42 

51,72 
92 

51,72 

Skedevi (Nyckelkod 5) 
14 

51,72 
30 

51,72 

Totalt 
138   300   
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Transportsenhetens utredning 

Idag hanteras matdistributionen avseende transporter på flera sätt utifrån vad som har gått att 

lösa för sektorn samhällsbyggnad och sektor vård- och omsorg. Om matdistribution ska ske i 

egen regi framöver behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans 

av matlådor. 

Nuvarande hantering transporter: 

Hemtjänstområde Vardagar Helger 

Finspångs tätort  Transportenheten 

kör från kök till 

kund 

1) Transportenheten kör 

från kök till lokal 

2) Hemtjänstpersonal 

kör från lokal till 

kund 

Hällestad Hemtjänstpersonal 

kör från kök till 

kund 

Hemtjänstpersonal kör från 

kök till kund 

Rejmyre Hemtjänstpersonal 

kör från kök till 

kund 

Hemtjänstpersonal kör från 

kök till kund 

Det är mycket svårt att göra beräkningar på vad transporterna för matdistributionen innebär 

för kostnad för verksamheten. Det beror på att Finspångs kommun är stor till ytan och har ett 

stort upptagningsområde. Transportenhetens bedömning är att det är rimligt att utföra 

transporter inom tätorten även fortsättningsvis. Transportenheten bedömer dock att det skulle 

bli dyrt och ej kostnadseffektivt att utföra transporterna i Rejmyre- och Hällestadsområdet.  

Transportenheten lyfter att det är mer fördelaktigt om hemtjänsten i Rejmyre och Hällestad 

själva sköter matdistributionen då flera kunder även har andra hemtjänstinsatser och leverans 

kan ske i samband med dessa. 

I denna utredning har transportenheten beräknat sin debitering utifrån prognosticerad volym. 

Transportenheten kommer förmodligen debitera taxa per kilometer om kommunen fortsätter 

med matdistribution i egen regi. Beräkningar gjorda av sektor samhällsbyggnad och ekonomi- 

och styrningsavdelningen visar att taxan per kilometer är ca 37kr/km. 
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Nytt förslag om fortsatt matdistribution i egen regi: 

Hemtjänstområde Vardagar Helger 

Finspångs tätort  Transportenheten 

kör från kök till 

kund 

Transportenheten 

kör från kök till 

kund. Endast 

aktuellt i 

alternativ 3. 

 

Hällestad Hemtjänstpersonal 

kör från kök till 

kund 

Hemtjänstpersonal kör 

från kök till kund. Endast 

aktuellt i alternativ 3. 

Rejmyre Hemtjänstpersonal 

kör från kök till 

kund 

Hemtjänstpersonal kör 

från kök till kund. Endast 

aktuellt i alternativ 3. 

Kostnader för matdistributionen i egen regi 

Kostnad 2018 

Idag har sektor vård och omsorg nettokostnad för matdistribution på 1 277tkr: 

Prognostiserad kostnad 2018 Summa i kr 

Måltider 1 530 000 

Mattransporter 119 000 

Hemtjänstpersonal kostnad för matdistribution 1 010 000 

Totalt brutto 2 659 000 

Avgifter kund -1 382 000 

Total nettokostnad 1 277 000 

 

 

Beräknad kostnad utifrån nya alternativ 

I tabellerna nedan visas sektor vård och omsorgs kostnader för matdistributionen om 

alternativ 1 eller 2 beslutas. Kostnaderna i alternativ 1 och 2 hålls nere på grund av färre 

leveranser till kund. De båda alternativen har lika många leveranstillfällen men sker vid olika 

dagar eller tidpunkter. Kostnadsberäkningarna är gjorda utifrån prognos 138 portioner 

respektive 300 portioner. Observera att beräknade kostnader för hemtjänstpersonalen grundar 

sig på fakturerade kostnader del av 2018. 
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Beräknad kostnad vid volymer om 138 portioner per dag:  

Område 

Antal kunder 

som beställer 

138 port./dag 

Måltidsservice Transportenhetens 

IT-

system 

Totalt Totalt 

kostnad för 

365 dagar 

och totalt 

138 kunder 

Kostnad/portion Pris per kund i kr  

Pris per 

kund i 

kr 

i kr     
Tätort= Betaren, Hårstorp, 

Östermalm och Högby 

(Nyckelkod 1 och 2) 

82 51,72 24,63 1,66 78,01       2 334 839     

Hällestad (Nyckelkod 3 

och 4) 
42 51,72 

Hemtjänst kör 

1,66 53,38          818 315     Ej medräknad i 

kostnaden 

Skedevi (Nyckelkod 5) 14 51,72 

Hemtjänst kör 

1,66 53,38          272 772     Ej medräknad i 

kostnaden 

Totalt köp från sektor 

samhällsbyggnad 
138 51,72   1,66         3 425 927     

Totalt inkl kostnad 

hemtjänsinsats 
  1 279 000kr   4 704 927 

Avgifter      -1 750 000 

Total nettokostnad      2 954 927 

 

Beräknad kostnad vid volymer om 300 portioner per dag: 

Område 

Antal kunder 

som beställer 

300 port./dag 

Måltidsservice Transportenheten 

IT-

system 

Totalt Totalt 

kostnad för 

365dagar 

och totalt 

300 kunder 

Kostnad/portion Pris per kund i kr  

Pris per 

kund i 

kr 

i kr     
Tätort= Betaren, Hårstorp, 

Östermalm och Högby 

(Nyckelkod 1 och 2) 

178 51,72 14,36 1,66 67,74       4 401 068     

Hällestad (Nyckelkod 3 

och 4) 
92 51,72 

Hemtjänst kör 

1,66 53,38       1 792 500     Ej medräknad i 

kostnaden 

Skedevi (Nyckelkod 5) 30 51,72 

Hemtjänst kör 

1,66 53,38          584 511     Ej medräknad i 

kostnaden 

Totalt köp från sektor 

samhällsbyggnad 
300 51,72   1,66         6 778 079     

Totalt inkl beräknad 

hemtjänsinsats 
  2 781 000   9 559 079 

Avgifter      -3 804 000 

Total nettokostnad      5 755 079 

 

Alternativ 3 är dyrast och visas inte här. Det alternativet kräver mest resurser och ger störst 

klimatpåverkan då transporter sker varje dag året om. Detta alternativ är även svårast att 

genomföra i ett längre perspektiv då sektorerna ser stora utmaningar i rekryteringen i 

framtiden. 

Sektor vård och omsorg kommer att få en högre kostnad för matdistributionen. Bruttopriset 

för 138 portioner är 93,41kr/portion och för 300 portioner är 87,30kr/portion. Sektor vård och 

omsorg behöver vidare utreda om det finns kommuner som har löst matdistributionsfrågan på 
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annat sätt under de kommande åren. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på 

lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner utanför 

Östergötland? 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2019-01-10  1 (2)  

Dnr KS.2019.0089  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Prioriterat uppdrag Utifrån SKL:s rekommendation att 
stärka utveckling och kvalitet på särskilda boende för 
äldre nattetid ta fram en strategi för att utveckla 
digitaliseringen 

 

Sammanfattning 
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 2017 Att 
rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boende för äldre nattetid. 

Rekommendationernas innehåll: 

Bakgrunden är att regeringen åren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med 
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individ anpassad omsorg samt försäkra 
sig om att det på särskilda boende för äldre skulle finnas personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  

Istället för att anta bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2kap 3§). I förordningen framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. 
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende har SKL tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver 
ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. 

Områden för att stärka och utveckla kvalitet: 

1. Koll på läget 

2. Planera utifrån individens behov 

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Ledarskap. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 (KS.2017.0456) att anta Sveriges 
kommuner och landsting rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid och att uppdra till förvaltningen att ta fram en 
strategi för utveckla digitaliseringen och återkomma i ärendet.  
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Under 2018 har en Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun tagits fram. Vård 
och omsorg har i sitt prioriterade uppdrag utgått från Kommunens 
Digitaliseringsstrategin samt SKLs rekommendation.  

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
utvecklingsstrateg, digitaliseringsstrateg, servicetekniker och IT-samordnare har tagit 
fram en Handlingsplan för digitalisering utifrån det prioriterade uppdraget samt e-
hälsoplan. Som bilaga till handlingsplanen finns ett exempel på projektplan som 
sektorn kan utgå ifrån vid införande av digitalisering. 

I arbetet har det ingått att upprätta en e-hälsoplan som ska presenteras för 
kommunstyrelsen. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att anta Handlingsplan för digitalisering för vård och omsorg 

2. Att anta e-hälsoplan för vård och omsorg 

3. Att anse det prioriterade uppdraget slutfört 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 27 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 90   Dnr: KS.2019.0089 

 

Prioriterat uppdrag utifrån SKL:s rekommendation att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilt boende för äldre nattetid ta 
fram en handlingsplan för digitalisering 

Sammanfattning 
Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 2017 Att 
rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte att stärka 
utveckling och kvalitet på särskilda boende för äldre nattetid. 

Rekommendationernas innehåll: 
Bakgrunden är att regeringen åren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med 
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individ anpassad omsorg samt försäkra 
sig om att det på särskilda boende för äldre skulle finnas personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  

Istället för att anta bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2kap 3§). I förordningen framgår det att den 
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. 
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende har SKL tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver 
ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete. 

Områden för att stärka och utveckla kvalitet: 

1. Koll på läget 

2. Planera utifrån individens behov 

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

4. Ledarskap. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 (KS.2017.0456) att anta Sveriges 
kommuner och landsting rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på 
särskilda boenden för äldre nattetid och att uppdra till förvaltningen att ta fram en 
strategi för utveckla digitaliseringen och återkomma i ärendet.  

Under 2018 har en Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun tagits fram. Vård 
och omsorg har i sitt prioriterade uppdrag utgått från Kommunens 
Digitaliseringsstrategin samt SKLs rekommendation.  

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
utvecklingsstrateg, digitaliseringsstrateg, servicetekniker och IT-samordnare har tagit 
fram en Handlingsplan för digitalisering utifrån det prioriterade uppdraget samt e-
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 28 (35) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

hälsoplan. Som bilaga till handlingsplanen finns ett exempel på projektplan som 
sektorn kan utgå ifrån vid införande av digitalisering. 

I arbetet har det ingått att upprätta en e-hälsoplan som ska presenteras för 
kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 
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U N D E R R U B R I K  

Handlingsplan digitalisering 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Syfte 

Syftet med strategin i Finspångs kommun är att förbättra Finspångs kommuns förutsättningar 

för digital utveckling genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och 

insatsområden. 

För vård och omsorg innebär det att sektorn arbetar med 

 Digitaliseringen som en naturlig del av verksamheten (digitala tåget som sker i 

vardagen och i arbetslivet) och se det som en möjlighet att förbättra våra 

verksamhetsprocesser 

 Innovativa lösningar och se dem som en del i att säkra personalbemanningen framöver 

utifrån de demografiska utmaningarna vi ser. 

 Se digitaliseringen som en möjlighet att behålla eller höja kvalitet 

 

Mål   

Det är viktigt att kommunen bestämmer vilka delar som ska digitaliseras och vad kommunen 

ska satsa på. Sektor vård och omsorg gör detta genom att årligen upprätta en e-hälsoplan.  

 

Utvecklingen ska stärka användarnas självständighet och leda till ökat välbefinnande och 

tillgänglighet. 

 

Stärka kompetensen för vår personal och bibehålla eller få en ökad service. 

 

Vid införande av nya arbetssätt och ny teknik involvera personal och brukare för ökad 

delaktighet.  

 

Politisk viljeinriktning 

Nationell viljeinriktning 

Regeringens mål för digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter. Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och 

robusta samt tillgodose användarnas behov.  Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla 

hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster 

och service via bredband. Regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – 

har visionen ett helt uppkopplat Sverige och har målsättningar för tillgång till snabbt bredband 

i hemmet och på arbetet, samt för tillgång till mobila tjänster där människor normalt befinner 

sig. En väl utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för att möta den 

ökade digitaliseringen i samhället och skapa de möjligheter till ökad konkurrens- och 

innovationskraft som digitaliseringen ger. Regeringens digitaliseringsstrategi - För ett hållbart 

digitaliserat Sverige - anger inriktningen för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till 

konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling. Strategin innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet, 
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digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.
1
  Sveriges kommuner och 

landsting rekommenderar kommunerna att ta fram en digitaliseringsstrategi som kan innehålla 

en politisk viljeinriktning, värdegrund och förhållningssätt för arbetet, att en handlingsplan tas 

fram med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen ska nås, fastställa mål på 

olika nivåer och i olika verksamheter samt hur samverkan ska ske med andra kommuner, 

alternativa utförare, leverantörer och invånare etableras. 

 

Finspångs kommuns viljeinriktning 

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi nämns vikten av: 

 Enklare och öppnare vardag 

 Högre kvalitet och effektivitet 

 Tillgänglighet 

 Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden 

 Systemintegration för automatiserade tjänster 

 Digitaliseringens roll för de globala målen och en hållbar utveckling (Agenda 2030) 

Digitalisering är beroende av att den prioriteras och att det finns resurser till investeringar och 

drift. Det är viktigt att vid införande av ny teknik fundera på nyttoeffekten såsom t.ex. 

kommer kvaliteten att öka för den enskilde, ökar självständigheten för den enskilde eller 

frigörs resurser som kan användas i vården. 

 

Definitioner  

Sektor vård och omsorg gör följande definitioner: 

 

Definition av digital tjänst 

En digital tjänst är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg. I sin mest 

utvecklade form utförs tjänsten med digitala verktyg i alla delar. Tjänsten kan också vara helt 

automatiserad. Gränsen för vad som är en digital tjänst eller ej är inte fast. Den utvecklas i 

takt med att ny teknik och nya system tas fram, samt att kraven och förväntningar på digitala 

tjänster höjs. 

 

Definition av välfärdsteknik: 

Med välfärdsteknik menas teknik som möjliggör ökad trygghet, aktivitet, service och 

delaktighet för den enskilde, ofta i det egna hemmet och som samtidigt ger större frihet och 

självständighet. 

 

Definition av digitalisering: 

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, 

verksamheter och saker blir självklara och en del av vardagen. Möjligheten att samla in, tolka, 

tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av data digitalt medför att det uppstår 

utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden.  

 

 

 

                                                 
1
 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/mal-for-digitaliseringspolitik/ 
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Definition av e-hälsa: 

E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå 

och bibehålla hälsa.  

 

Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för personal och beslutsfattare. 

 

Definition av digital kompetens: 

Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt 

ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina egna 

förutsättningar. Det handlar dels om tekniska färdigheter, att kunna använda digitala verktyg 

och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet – att kunna hitta, analysera, kritiskt 

värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. 

Stöd och kompetens 

Ökad digitalisering innebär att sektor vård och omsorg behöver kompetens avseende 

digitalisering.  

 Sektor vård och omsorg behöver få med personalen i den totala digitala resan 

 Sektorn behöver stöd i arbetet med nya arbetssätt som en digitalisering kan innebära. 

 Kommunen måste ha stödfunktioner som ger förutsättningar för sektorerna att 

utveckla digitaliseringen 

 Personalresurs inom sektorn som driver förändringsarbetet. 

 Vid nya införanden av välfärdsteknik så ska projekten innehålla hur personalen ska få 

kompetens inom området.  

 Vid nya införanden av välfärdsteknik så ska projekten innehålla hur den enskilde ska 

få kompetens inom området.  

Exempel på kompetensutveckling: 

 E-learning plattform 

 Powerpoint inspelning 

 Manualer 

 Utbildningstillfällen 

Digitala utanförskapet  

Enligt digitaliseringsstrategin ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens i 

Finspångs kommun.  

 

För personer med funktionsnedsättning kan sociala medier erbjuda helt nya möjligheter och 

delaktighet i samhället. Sociala medier och digitala mötesplatser bidrar till att människor som 

bor långt ifrån varandra kan interagera. Dessutom skapas nya kanaler mellan exempelvis 
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läkare och patient eller företag och konsument. För utsatta individer och grupper där 

exempelvis låg inkomst, språkbarriärer och diskriminering kan leda till ett digitalt 

utanförskap, blir digitala mötesplatser och digitala lärmiljöer viktiga för att skapa inkludering.  

 

Inom sektor vård och omsorg ska vi vid verksamhetsutveckling ta fram rutiner/belysa hur 

personer som finns i det digitala utanförskapet ska få sina insatser tillgodosedda.  

Livskvalitet och välbefinnande 

Välfärdsteknik syftar till att skapa förutsättningar för de äldre till ett ökat välbefinnande och 

en fortsatt god livskvalité på äldre dagar. Det är viktigt att de äldre som är i behov av 

omvårdnad känner sig trygga i sitt hem. Genom att implementera välfärdsteknik inom 

äldreomsorgen finns möjligheten att de äldre kan leva ett mer självständigt liv i samhället. 

Digitalisering kan fungera som ett hjälpmedel samt bidra till ett mer aktivt och hälsosamt 

åldrande. För att stärka livskvalitén och välbefinnandet hos de äldre är det viktigt att ta hänsyn 

till de enskildes behov och digitala kompetens. 

 

Ökad trygghet, tillgänglighet, delaktighet och självständighet  

 

Välfärdsteknik möjliggör en ökad trygghet för de äldre. Digital teknik kan även skapa 

möjligheter för de äldre att bo kvar i sitt hem samt vara delaktiga i samhället. Ett mobilt 

arbetssätt ger mervärde för den enskilde individen och stärker självständigheten. 

Vid implementering av välfärdsteknik hos de äldre är det viktigt att informera och 

kommunicera ut den välfärdsteknik som kommunen avser att satsa på för att de äldre ska 

känna sig delaktiga och ha möjligheten att var med att påverka utifrån deras behov. 

Etik 

Begreppet etik  
Etik (grekiska) och moral (latin) betyder sed eller sedvänja. Med det menas hur vi människor 

brukar handla gentemot varandra. Ibland görs det en åtskillnad mellan begreppen, såtillvida 

att moral syftar på hur vi människor handlar och etik på en teoretisk reflektion över det 

moraliska handlandet.  

 

Etik i vardagens arbete 
Vårt arbete består av ständiga möten med kvinnor och män. Vårt förhållningssätt till 

de människor vi möter ska kännetecknas av respekt för individen och av professionalism. 

De personer vi ska ge hjälp, råd, stöd, vård, omsorg och service är beroende av hur vi 

uppträder. De ska kunna lita till att vi har en professionell inställning till vårt arbete, 

att vi använder oss av kunskap, självkännedom och empati och att vi har förmågan 

att göra etiska ställningstaganden. 

Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämpligt 

eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera 

etiska dilemman. 

 

Den enskildes självbestämmande, inflytande och samtycke 

Att ha självbestämmande inom alla verksamhetsområden innebär att den enskilde ska kunna 

påverka den insats som ges. Det innebär även rätt att 

neka att ta emot den insats som erbjuds. Vi ska alltså ge insatsen utifrån den enskildes 
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vilja, behov och förutsättningar. Alla människor har rätt till självbestämmande. Kognitiva, 

psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar kan dock begränsa möjligheten att utnyttja 

denna rätt. Det är sektorns ansvar att kommunikationen anpassas till den enskildes 

förutsättningar och behov. 

Den enskildes samtycke är nödvändigt i flera delar av vården också inom området 

digitalisering. Det gäller särskilt de delar i digitaliseringen som påverkar den enskilde. 

Särskilt stora krav ställs på vårt sätt att hantera detta om den enskilde har svårt att själv ge sitt 

samtycke t.ex. vid nedsatt kognitiv förmåga.  

Behovsdriven utveckling  

En viktig utgångspunkt i all verksamhetsutveckling är att ha en så god bild som möjligt av 

behoven hos målgruppen (användarna) innan man funderar på̊ lösningar. Det är även viktigt 

att förstå själva målgruppen och ha koll på alla intressenter som berörs. Målen med 

behovsdriven utveckling är främst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar 

vardagen för målgrupperna. För att nå̊ målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera 

målgrupperna i verksamhetsutvecklingen.2 

 

Inför införande av ny teknik bör verksamheten göra en processkartläggning och att 

utgångspunkten vid införande av ny teknik är att den ska vara värdeskapande. 

En hjälp i detta arbete är att göra nyttokalkyler. Blir det ett nytt arbetssätt? Vem ska 

administrera? Är det något vi inte längre ska göra? Underlättar tekniken medborgarnas 

möjligheter att leva ett självständigt liv? Sveriges kommuner och landsting och myndigheten 

för delaktighet har material som kan underlätta i detta arbete. 

Brukargrupper och Kommunala pensionärsrådet kan vara ett sätt till information till äldre. 

Genom att identifiera, analysera och utvärdera behoven kan olika förbättringsområden 

tydliggöras. Om man inte arbetar behovsdrivet så finns risk att lösningar utvecklas som 

målgruppen varken vill eller kan använda. 

 

Informationssäkerhet 

Den viktigaste aspekten gällande informationshantering vid digitalisering inom vård och 

omsorg är att tillgodose den enskildes säkerhet och integritet. 

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR är en del i detta och kräver att kommuner kan visa 

att man inte bara följer lagen utan även uppfyller kraven. I takt med en ökad digitalisering, 

ökar också antalet digitala tjänster. Information lagras i och överförs mellan de digitala 

tjänsterna. Därför är det viktigt att arbeta med informationssäkerhet och vilka krav som finns 

på säkerhet utifrån verksamheten och utifrån olika lagrum som i sin tur ställer krav på hur 

tjänsterna och rutinerna kring dem utformas. 

Digitaliseringen av informationshanteringen måste vara säker och skyddad mot obehörig 

åtkomst bland annat genom kryptering och en säker identifiering av användarna så att inte 

uppgifter lämnas ut till obehöriga. Kommunen ska arbeta för att uppnå ändamålsenliga 

regelverk som både värnar om individens integritet och främjar den digitala utvecklingen. 

Information behöver skyddas så:  

                                                 
2
 https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/digitalisering/dokument/plan--utveckling-av-

valfardsteknologi-och-ehalsa.pdf 
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 den är åtkomlig för behörig person vid rätt tillfälle (tillgänglighet) 

 den är skyddad mot obehörig insyn (konfidentialitet) 

 den är skyddad mot oönskad förändring (riktighet) 

 att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats och av 

vem (spårbarhet) 

Kommunen behöver säkerställa att personal har god kunskap om de lagar och förordningar 

som finns inom vård och omsorg och att de även får kontinuerlig utbildning inom 

informationssäkerhet. 

Samverkan  

Finspångs kommunen är en liten kommun som behöver samverka i allt högre grad för att 

klara den digitala utvecklingen. 

Samverkan bör ske både externt och internt inom digitaliseringen. 

Samverkan vid upphandling är extra viktigt vid små volymer. 

Projektplan 

Vid införande av ny teknik ska kommunens projektmall användas samt riskbedömningar 

genomföras med upprättande av handlingsplaner vid identifierade risker. 

Kommunikation-Information  

All information skapas och förmedlas i första hand i digitala format. Vid behov av anpassning 

så anpassas det digitala formatet på individnivå. Ansökningar om insatser sker via e-tjänster. 

Alla informationstjänster ska vara anpassade för mobila format. Sektorn ska använda 

befintliga kontaktytor för att informera om IT till äldre (Seniordagen etc.). Finspångs 

kommuns webbplatser och ”mina sidor” ska innehålla all information medborgaren behöver. 

Personal - Baskunskaper inom IT är viktigt vid rekrytering samt som fortbildning. Personalen 

behöver vara delaktig i digitaliseringsarbetet. Att tänka digital måste vara huvudalternativet i 

verksamheten. Digitaliseringen måste underlätta och förenkla.  

Anhöriga – Se över digitala kommunikationsplattformar. QR-kod till information. All 

information man behöver finns på hemsidan. QR-kod står för Quick Response. Det är en typ 

av streckkod som man läser in med BankID-appen för att säkerställa att den enhet där den 

enskilde använder BankID-tjänsten finns nära mobilen med BankID-appen.  

Medborgare – E-tjänster. Information via hemsidan. QR-kod. Information på olika sätt – text, 

ljud, video, bilder. Tänk användarvänlighet för alla.  

Upphandlingskompetens och innovation  

Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för 

miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids. Finspångs kommuns verksamheter 
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måste samverka kring utbyte av information över verksamhetsgränser och bidra till ett mer 

samordnat bemötande i kontakten med den enskilde. Den enskilde möter regelbundet offentlig 

sektor vid olika skeenden i livet – livshändelser. Ofta är flera offentliga och privata aktörer 

inblandade, men inte sällan brister samordningen. För att göra mötet med offentlig sektor 

enklare och effektivare behöver de olika aktörerna samverka så att den enskilde slipper agera 

koordinator mellan inblandade aktörer. För att uppnå detta måste de samverkande aktörerna 

vara överens om hur mötet med myndigheterna ska ske, vad som startar och avslutar 

processen, vilken information som ska utbytas och vilka tjänster som behövs i livshändelsen 

för att en viss servicenivå ska nås. 

 

Vård och omsorg har olika verksamhetssystem som var för sig skapar ett värde för den 

enskilde och personal. Problemet är att de inte ”pratar” med varandra och har olika ägare. 

Olika gränssnitt och standarder minskar möjligheterna till integrationer, som är en 

förutsättning för att se digitaliseringens fulla potential. Det är först när hela processen blir 

digital som vi kan se effekterna i form av snabba och effektiva digitala tjänster, som bidrar till 

att spara både tid och pengar.  

 

För att undvika fortsatt inlåsning i verksamhetssystemen, måste Finspångs kommun ställa 

krav på både nya och befintliga verksamhetssystem och konkurrensutsätta dem vid 

upphandling. Tydligare krav ger marknaden möjlighet att bli ett mer innovativt stöd i 

kommuners digitala verksamhetsutveckling. 

 

Öppen standard – öppna data och öppna API:er 

 

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som 

helst att använda. Öppna data bidrar till att organisationen blir mer transparent. Det leder i sin 

tur till en mer upplyst befolkning som tar välinformerade beslut, vilket ger ökad samhällsnytta 

och en förbättrad demokrati. 

 

Förutom att ge ökad transparens leder öppna data också till att kreativa entreprenörer kan 

skapa appar och webblösningar som utgår från medborgarnas behov. 

 

Alla sektorer i Finspångs kommun bör publicera all data som det inte finns något hinder för 

att publicera. Ett exempel på hinder är data som kan påverkas av dataskyddsförordningen 

(GDPR), upphovsrättslagen och uppgifter skyddade av sekretess. 

Välfärdsteknik  

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, 

delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Tekniken 

används även av personer som riskerar att få en funktionsnedsättning. 

Exempel på välfärdsteknik är, mobila trygghetslarm, E-tillsyn, läkemedelsrobotar, appar, 

digitala plattformar (kommunikation t.ex.). Välfärdsteknik kan också vara digital 

datainsamling, trygghetsskapande Artificiell intelligens (AI). Inom  AI-området finns till 

exempel AI som motverkar ensamhet, automatiserad personlig omvårdnad och rehabilitering.  

Den enskilde – Det är viktigt att vi erbjuder stöd till de som är i digitalt utanförskap. 

Kompetensstöd kan ske genom till exempel IT-café eller IT-fixartjänst, detta kan ske genom 

samverkan med Biblioteket och andra sektorer. Visningsmiljöer och låneprodukter kan också 
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vara en hjälp för att minska risken för ett digitalt utanförskap och vara en del i det 

förebyggande arbetet inom sektorn.  

Personal – Vi integrerar digitaliseringen som en naturlig del av verksamhet. Sektor vård och 

omsorg behöver kartlägga vad som finns och vad som behövs och göra personalen delaktiga. 

Exempel: Digitaliserad inmatning av information (röstigenkänning) och katalog över 

godkända användbara appar.  

Myndighetsutövning – Öka antalet digitala tjänster genom ansökan via e-tjänst. 

Bedömning/beslut vi AI, Skype möten.  

Vård och omsorg behöver utveckla betalningslösningar på till exempel på träffpunkterna 

genom att använda sig av swish/e-fakturor. 

Uppföljning 

En viktig del i utveckling av digitaliseringen är uppföljning. 

Uppföljning av ett projekt 

Inför införandet av ny teknik ska en riskbedömning med handlingsplan upprättas. Denna 

handlingsplan ska sedan följas upp efter projektavslut. Vid behov så ska uppföljning av 

handlingsplanen göras under projektets gång. 

Förutom uppföljning av handlingsplan så behöver vård och omsorg utvärdera om projektet 

blev till nytta på det sätt som var tänkt. 

Uppföljning av det digitala läget i sektor vård- och omsorg 

För att följa sektor vård- och omsorgs digitaliseringsresa så behövs ett verktyg. Finspångs 

kommun använder SKL:s E-blomlåda. Den ger en bra bild om ledning, arbetssätt och metoder 

stimulerar digital utveckling. Uppföljning görs varje år av digitaliseringsstrateg i samverkan 

med sektorn.  

Nationellt sker uppföljning på sektorsnivå även genom öppna jämförelser. 
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E-hälsoplan för sektor Vård och omsorg 2018-2019 

 

1Nr Mål Insats Målgrupp Tidplan Uppföljning 

 Gemensam e-hälsa i 
Östergötland inkl. 
Regionen 

    

1 I1: Kommunernas  

producentskap i NPÖ  

Ökad grad av upplevd 

samordning, mer 

personcentrerad vård  

 

13K producerar 

information till NPÖ  

Ökad patientsäkerhet 

genom mer heltäckande 

informationsförsörjning  

2018-2019 Finspångs kommun klar 
2018-06-30. 

2 I2: Anslutning till 
identitetsfederation  
Ökad trygghet och minskad risk 
för personlig integritet 

RÖ+13K anslutna till en 
identitetsfederation  

Följsamhet nationella 
krav, ökad 
informationssäkerhet & 
produktivitet Enkelhet för 
medarbetare  

-2019 Utredning pågår 
avseende 
säkerhetsmöjligheter i 
Finspång. 

3 I3: Införande av Cosmic Link 2  
Ökad grad av upplevd 
samordning, mer 
personcentrerad vård  

Nytt IT-stöd för 
samordnad  
vård och omsorg i drift 
i RÖ+13K  

Mer effektiv 
vårdplanering  

2018-2019 Följer kontinuerligt läns 
projektets utveckling 

4 Vårdplanering i hemmet Läns projekt pågår,  
Portabel utrustning  

Biståndshandläggare/HSL-
personal 

2018 Följer kontinuerligt läns 
projektets utveckling 

5 Anslutning till Länsprojekt, varje Hälso- och Senast nov 2019 Följer kontinuerligt läns 
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identitetsfederation kommun måste ansluta 
sig. E- 
hälsomyndigheten 
åtkomst 

sjukvårdspersonal och 
omvårdnadspersonal 

projektets utveckling 
(Kostnad). Finspångs 
kommun ska gå med i 
Sambi. 

6 Säker digital kommunikation Funktionsbrevlådor, 
rörpost, säkerställa 
rutiner 

Biståndshandläggare/HSL-
personal 

-2019 Följa länsprojekt 

7 Kommunsamverkan - det 
smarta trygga hemmet 
hälsosamma hemmet 2025 

Läns projekt pågår, Medborgare och personal -2020 (dokument) 
-2025 

Följa länsprojekt 
(kommunerna) 

      

 Vård och omsorgs 
egna 
utvecklingsområden 

    

6 Digital tillsyn e-tillsyn Hemtjänst/säbo 2019- Kartläggning av behov 
och möjligheter 

7 Att leva ett självständigt liv GPS-larm Funktionshindrade och 
personer med demens 

2019- Kartläggning av behov 
och möjligheter 

9 Säker inloggning e-fos All personal 2019- Kostnad per användare? 
e-legitimation. Vem kan 
administrera och alla 
kommunanställda? 
Ersätta nuvarande ID-
kort?  

10 Digital kvalitéts och 
ledningssystem 

Projekt/Helhet 
Stratsys  

Alla chefer och ledning 2019-  
 

11 Tillgänglighet för medborgaren E-tjänst: Prioritera från Medborgare 2018- Digitaliseringsstrateg 
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lista 
-Ansökan om SoL 
serviceinsatser. 
-Fixartjänst 
-Bostadsanpassning 

håller i frågan. 
Processkartläggning av 
hur sektorn vill att det 
går till idag och ska gå till 
imorgon.  

12 Effektivt verksamhetssystem 
Kartläggning av behov och 
utvecklingsmöjligheter 

Procapita: 
IBIC –utförare –
myndighet? 
Scanning 
Laps Care 
Genomförandeplan 
Life Care- Hemsjukvård 
Mail och HSL i 
telefonen hemtjänst 
Genomförandeplan i 
telefonen 
Hemsjukvårdsavgifter 
E-signering 
Bedömningsmodulen 
HSL-modul 
Dela upp på flera 
servrar (sektorn har sin 
egen, inte delad) 
 

Sektor vård och omsorg 
 

2019- Behovsanalys 

 E-signering HS-insatser E-signering av HS 
insatser 

HS-personal  och 
omvårdnadspersonal ÄO 

2018-2019  

 Digitala medicinskåp  Digitala medicinskåp Hemtjänst 2018-2019  

 Tena-projektet Digital indikator SÄBO 2018-2019  
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 Verksamhetssystem 
matdistribution modul AIVO 

Beror på beslut om 
fortsatt matdistribution 
eller ej 

Brukare och 
omvårdnadspersonal 
samt kostpersonal 

2019  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning 

 

Sammanfattning 
 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare behandlat utredning avseende 
bolagskoncernens uppdrag, organisation samt struktur. Utredningen belyser olika 
aspekter av koncernstrukturen, men en av de mer centrala frågorna har handlat om 
hur kommunen önskar organisera fastighetsfrågorna. I bifogat PM belyser 
utredningen ut två perspektiv, dels frågan om ledning och styrning av 
fastighetsförvaltning, dels frågan om nuvarande lösning är förenlig med Lagen om 
Offentlig Upphandling, LOU.  

Utifrån detta görs bedömningen att fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, 
inte minst för att nuvarande lösning inte är förenlig med LOU. Samtidigt finns 
behov av att utveckla den strategiska styrningen av såväl fastighetsförvaltningen 
som investeringar i befintliga eller nya fastigheter. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att förändringen sker genom en så kallad verksamhetsövergång från 
Vallonbygden, vilket innebär att befintlig personal inom affärsområdet erbjuds att 
följa med till kommunen. För detta krävs att förändringen sker i tät dialog och 
samverkan med berörda fackliga organisationer, där också detaljerna i förändringen 
behöver utredas vidare.  

En ny fastighetsenhet skapas således inom den kommunala förvaltningen. 
Förändringen ryms inom nuvarande budget, några nya medel behöver således inte 
tillföras. I övrigt förändras inte verksamhetens inriktning gentemot dagsläget. I 
samband med förändringen behöver dock Vallonbygdens ägardirektiv och 
bolagsordning revideras. Förändringen föreslås äga rum till kommande årsskifte. 
Dialog har skett med Vallonbygden under processen. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja organisationsförändring avseende 

fastighetsförvaltning 

2. Att förändringen sker genom verksamhetsövergång till kommunen 

3. Att förändringen ska vara genomförd till årsskiftet 2019/2020 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 31 (36) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 93   Dnr: KS.2016.0805 

 

Organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning 

Sammanfattning 
 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare behandlat utredning avseende 
bolagskoncernens uppdrag, organisation samt struktur. Utredningen belyser olika 
aspekter av koncernstrukturen, men en av de mer centrala frågorna har handlat om 
hur kommunen önskar organisera fastighetsfrågorna. I bifogat PM belyser 
utredningen ut två perspektiv, dels frågan om ledning och styrning av 
fastighetsförvaltning, dels frågan om nuvarande lösning är förenlig med Lagen om 
Offentlig Upphandling, LOU.  

Utifrån detta görs bedömningen att fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, 
inte minst för att nuvarande lösning inte är förenlig med LOU. Samtidigt finns 
behov av att utveckla den strategiska styrningen av såväl fastighetsförvaltningen 
som investeringar i befintliga eller nya fastigheter. Mot bakgrund av detta föreslår 
förvaltningen att förändringen sker genom en så kallad verksamhetsövergång från 
Vallonbygden, vilket innebär att befintlig personal inom affärsområdet erbjuds att 
följa med till kommunen. För detta krävs att förändringen sker i tät dialog och 
samverkan med berörda fackliga organisationer, där också detaljerna i förändringen 
behöver utredas vidare.  

En ny fastighetsenhet skapas således inom den kommunala förvaltningen. 
Förändringen ryms inom nuvarande budget, några nya medel behöver således inte 
tillföras. I övrigt förändras inte verksamhetens inriktning gentemot dagsläget. I 
samband med förändringen behöver dock Vallonbygdens ägardirektiv och 
bolagsordning revideras. Förändringen föreslås äga rum till kommande årsskifte. 
Dialog har skett med Vallonbygden under processen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2019-03-25. 
 

- - - - - 

 

 

123



 

 

 

Koncernstruktur 

Beslutsunderlag 

2018-02-09 
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Koncernstruktur 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Inledning 

Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram 

nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade 

också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av 

koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt 

utreda Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa 

en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt 

uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till 

förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från 

arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation, 

verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av 

Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf 

Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas 

av Ingela Billström (bägge mp).   

Metod 

Gruppen har biträtts av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att 

belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma 

uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har 

gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat 

sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett 

resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i 

att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna 

kommunala bolag. 

Andra kommuners organisation 

Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag. 

Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner 

som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en 

översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I 

samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt 

med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att 

jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar. 

Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett 

antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorp, har ett 

moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige. 

Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i 

kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag 

motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt. 

Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning 

utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala 

verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till 

kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.  
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Moderbolagets roll 

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 

moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att 

koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA 

uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett 

moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga 

dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan 

bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid 

två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.  

Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på 

uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att 

samordning sker mellan koncernens bolag.   

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 

kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det 

kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i 

ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en 

starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur 

koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna 

ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.   

Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s  roll borde utvecklas till att i 

större utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att 

uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag 

framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska 

bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är 

enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den 

kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med 

kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen 

betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens 

verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt 

moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag, 

med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats 

på ett mer fördjupat plan. 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets 

ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och 

styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget 

kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också 

visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser 

kan också förekomma kring administration och kommunikation. 

Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer 

uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras. 
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Dotterbolagens uppdrag 

Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen 

konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur 

ägardirektiven är formulerade. 

1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, 

exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin 

verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven, 

men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och 

avgifter. 

2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att 

bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där 

marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis 

prissättning. 

3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen 

som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa 

uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst 

ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via 

skattemedel. 

4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och 

exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första 

hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom 

den kommunala förvaltningen. 

De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt 

att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och 

finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av 

uppdragen behöva förtydligas. 

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet 

I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som 

entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av 

gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller 

ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern 

upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett 

undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en 

intern upphandling om: 

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för 

myndighetens räkning, 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett 

avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. 
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Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam 

nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av 

myndigheten. 

Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern 

upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som 

finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i 

första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen 

enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag 

i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i 

LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i 

förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa 

uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.  

 

Övriga perspektiv på dotterbolagens 

verksamhet 

Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där 

nedanstående perspektiv belysts. 

Vallonbygden AB 

Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt 

bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på 

marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några 

kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal 

borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara 

ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett 

värdefullt mervärde.  

 

Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på 

verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex. 

fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att 

vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek 

regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa 

förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.  

 

Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt 

bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor 

utan samma begränsningar.  

Finet AB 

Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnäts- 

och bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet 

sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett 

dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som 

eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara 

ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i 

stadsnätsfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om 
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fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt 

behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga 

ut och ansvara för bredband i hela kommunen. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag. 

Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver, 

inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet 

behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och 

givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare. 

Kommunen som beställare 

Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som 

entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i 

dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag.  

Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare 

å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad 

på när bolalagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt 

kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i 

organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från 

bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga 

ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.  

Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att 

säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte 

varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom 

respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett 

kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid 

varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala 

verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en 

kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är 

tydliga. 

Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller 

och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag 

omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att 

knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk 

ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft 

kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag 

dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och 

genomförande.  

Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är 

kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns 

behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt 

respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom 

fastighetsfrågorna. 
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Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit 

in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit 

att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande 

ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i 

enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats 

där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit 

tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som 

levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet. 

Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån 

behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare 

kommunledningen.    

Koncernstab 

Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen 

ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har 

lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR, 

administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga 

prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att 

utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet 

ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att 

behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och 

administration.  

Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med 

ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att 

ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att 

kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den 

kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i 

förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av 

organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.  

Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i 

den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning. 

Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser 

arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är 

att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och 

moderbolaget om än med lite olika fokus.  

Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi. 

Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget 

med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera 

viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens 

ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom 

befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande 

för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.  
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Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst 

förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer 

samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare 

resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för 

ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla 

åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen 

ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i 

syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande 

sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.  

Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen 

stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen 

härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ 

avgift kan behöva tas ut för detta stöd.  

Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma 

informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd 

och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat 

arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett 

koncernstrategsikt åtagande som bör hanteras i ett övergripande 

sammanhang. 

Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller 

juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala 

koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen 

tillsammans finansiera en sådan lösning.  

Fortsatt arbete 

Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en 

mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de 

frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen 

behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock 

arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om 

kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör 

kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad 

koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.  

 

  

Gruppen för koncernöversyn 

Anders Härnbro Stefan Carlsson  Ingela Billström 

 

Hugo Andersson Carl-Gustaf Mörner 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering investeringar - årsbokslut 2018 

 

Sammanfattning 
Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående 
investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med 
tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporten ska innehålla budget, 
ack utfall och prognos, kommentar till avvikelse och beräknat slutdatum.  
 
Förvaltningen överlämnar en ekonomisk sammanställning över pågående 
investeringar vid årsbokslutet 2018 samt en statusrapportering med kommentarer 
från sektorerna. 
 
Vid årets ingång fanns pågående investeringsprojekt med en budget på 164 mkr 
samtidigt som kommunfullmäktige fastställde 2018 års investeringsanslag till 65 
mkr. Under året avslutades flera projekt till ett värde av 63 mkr, däribland 
kollektivtrafik Finnvedsvägen (8 mkr), ny lokal för transportenheten (9 mkr) och 
vattenskada Viggestorpsskolan (5 mkr).   
 
Vid årsbokslutet var flera större projekt igång, däribland Lillängsskolan där inköp av 
konst återstår innan slutredovisning av projektet kan göras.  Andra exempel var 
infrastrukturprojekt såsom gång- och cykelväg i Butbro, asfalteringsarbete under 
2018 och cykelfrämjande insatser. Verksamhetens investeringar uppgick under året 
till 8 mkr, däribland inventarier och utemiljö inom förskola och grundskola (3 mkr), 
inventarier inom vård och omsorg (1 mkr) samt köksutrustning till kost- och 
måltidsverksamheten (1 mkr). 
 
Prognosen för pågående investeringar visade på totala nettokostnader om 175 mkr, 
där flera projekt löper under flera år. Inom sektor samhällsbyggnad finns 
investeringsmedel avsatta för bland annat fastighetsinvesteringar (22 mkr),  
exploatering boende och näringsliv (26 mkr), offentliga miljöer (10 mkr) samt 
klimat- och miljöanpassningar (2 mkr) som delvis är påbörjade eller som beräknas 
komma igång under 2019. 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

1. Att godkänna rapporteringen. 
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1 Sektor: 

1.1 Ledningsstab 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offentliga miljöer 
(Ledningsstab) 

 Stugby Arena Grosvad (pr 1242) 98% 2009-10-28 2018-12-31 

Kommentar 
Inköp av stugor är avklarat och Medley sköter drift av campingen sedan hösten 2017, 
förvaltningen tittar på en långsiktig lösning av driften. Badrum har renoverats i två av 
stugorna. Under 2018 har vägen till campingen skrapats/jämnats/asfalterats och en bom 
har installerats. Campingytorna har städats och röjts på sly. Campingen har försetts 
med nya elstolpar, 26 husvagnsplatser och 14 husbilsplatser. Renovering ska ske av 
det tredje badrummet. 
Projektet behöver avslutas och slutrapporteras till Kommunstyrelsen (KS). 

 Vibjörnsparken (pr 1559) 98% 2016-10-07 2017-12-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört men vidare utredningar kring driftskostnader pågår. Slutredovisning 
till KS återstår. 

 Digitala välkomstskyltar (pr 1857) 98% 2016-10-07 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet kan i stort sett anses avslutat under hösten 2018. Skylten på klockstapeln vid 
kommunhuset driftsattes juni och skylten vid östra infarten på väg 51 driftsattes i augusti 
2018 efter några tekniska problem. 
Infartsskylten visar evenemang av större intresse som är öppna för allmänheten och 
skylten på klockstapeln endast kommunal information eller evenemang där kommunen 
är medarrangör. Båda skyltarna uppdateras i dagsläget av kommunikationsavdelningen 
men planeringen är att evenemangsansvarig på kulturhuset också ska kunna publicera 
information om evenemang på infartsskylten. Investeringskostnaderna har blivit högre 
än budgeterat, främst beroende på tillkommande kostnader för ny elmatning till 
infartsskylten. Kvarstår ekonomisk slutredovisning av projektet. 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 50% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Miljöundersökningar är avslutade och avgränsning av föroreningar finns. Huvudstudie 
på a-planen pågår för att vi sedan ska kunna beräkna saneringsgrad och gå vidare med 
en etablering av konstgräsplan. 

 Centrumutveckling forts 0% 2018-02-12 2020-12-31 

Kommentar 
Ett inriktningsprogram för de offentliga ytorna i centrum är framtaget under året. Ett 
större helhetsgrepp behöver planeras. Dialog om hur/när och mer konkret vad som ska 
genomföras och utformas kommer att föras med politiken under våren 2019. 

 Bandyplan 40% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Alla undersökningar är nu genomförda och har kompletterats med uppgifter från 
miljöenheten. Utredningen inkluderar förutom geoteknik, miljöutredningar även 
alternativa placeringar, underlaget för bandy som idrott samt behovet av en allmän isyta. 
Bedömningen från miljöenheten är att den tekniska lösning som föreslås (pålning på 
den befintliga bandyplanen) inte är ett alternativ på grund av de miljömässiga risker som 
finns då detta är en före detta deponi. I 2019 års prioriterade uppdrag finns ett fortsatt 
uppdrag om att "Utreda ev. framtida placering av bandyplan" vilket förvaltningen jobbar 
med tillsammans med FAIK bandy. Olika lösningar har diskuterats och kommer att 
återrapporteras till KS. När detta är gjort kan man kostnadsberäkna de åtgärder som 
krävs. 

 Bergslagstorget vintern 18/19  
(pr 9115) 

98% 2018-11-01 2018-12-31 

Kommentar 
Under 2018 har "provisoriska" provutformningar av Bergslagstorget skett bl a i form av 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
investering i  tema "Vintertorg". Intern redovisning av projektet återstår för avslut. 

 
 
 
 
 
Infrastruktur 
(Ledningsstab) 

 Personalparkering vid "Bäcken" 
(pr 1989) 

0% 2013-10-23 2019-12-31 

Kommentar 
Investeringen förbereds genom uppdatering av befintligt förfrågningsunderlag för 
byggnationen. Ärendet hanteras i praktiken/genomförs av Samhällsplaneringsenheten. 
Trolig anbudstid hösten 2019, i så fall med byggnation våren 2020. 

 Uppställningsplats tung trafik  
(pr 9009) 

20% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
En rad olika lösningar har testats men nu tittar förvaltningen tillsammans med 
Norrköpings kommun om samverkan kan ske i stråket mellan kommunerna för en 
funktionell lösning. Inställningen är från båda parter att i vilken kommun en lösning 
placeras är sekundär. Trafikverket är även med i denna process. Svårt att bedöma i 
dagsläget om när och hur man kan landa denna fråga samt hur en eventuell kostnad ser 
ut. 

 
Fastigheter 
(Ledningsstab) 

 Omklädningsrum Arena Grosvad 
(pr 1853) 

60% 2016-10-07 2019-06-30 

Kommentar 
Ombyggnationen har påbörjats och beräknas vara klar våren 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
Investeringar 
(Ledningsstab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 E-handel (pr 1977) 10% 2016-10-07 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet är vilande. CGI har en ny lösning för e-handel och erbjuder en tjänst där man 
håller e-handelsavtalen a-jour. Resterande investeringsmedel är tänkta att användas för 
införande av abonnemangsfakturor och rekvisition. Arbetet med abonnemangsfakturor 
från Tele2 är påbörjat. 

 Reinvesteringar friluftsanläggningar 
(pr 1440) 

100% 2016-10-07 2019-02-28 

Kommentar 
Pengarna avser Lunddalen, investering i säkrare el. Inväntar besked från Länsstyrelsen 
om extra finansiering. Arbetet har fortskridit, ny luftvärmepump och borrning av vatten 
har beställts. 

 Ny webbplats (pr 9078) 65% 2018-02-01 2021-12-31 

Kommentar 
Ny bild- och mediadatabas implementeras. Upphandlingar av nytt publiceringssystem 
och webbkonsulter är genomförda. Inventering av behov och önskemål om design och 
funktion för den publika sidan är gjord. Externwebben lanseras enligt plan i januari 2019. 
Huvudredaktörer och redaktörer har utsetts och utbildningar är genomförda. Arbete 
kring intranätet förbereds. Respektive sektor/enhet kommer att se över innehåll utifrån 
tidigare skattning. Sedan ska nya finspang.se fyllas med nytt innehåll. Utifrån tidigare 
beslut beräknas ny sida publiceras i början på 2019. 

 Dränering A-plan Grosvad (pr 1921) 50% 2016-12-01 2019-06-30 

Kommentar 
Under våren 2018 har förvaltningen tittat på marken bakom fotbollsmålen vid A-plan där 
löparbanan är ojämn. Jobbet är nu beställt och kommer att utföras våren 2019. 

 IT brandvägg (pr 9052) 98% 2017-11-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är färdigställt och säkerhetsinställningar är konfigurerade. 
Kvarstår slutredovisning av projektet. 

 Server och lagring (pr 9051) 98% 2017-12-01 2019-02-15 

Kommentar 
Implementationen är i slutarbete och beräknas vara färdig senast i mitten av februari 
2019. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
(Ledningsstab) 

  

 Kundreskontraportalen (pr 1569) 60% 2017-06-01 2019-05-31 

Kommentar 
Arbetet med införande av kundreskontraportal är påbörjad men försenades då det 
saknades serverkapacitet. Med en temporär lösning går arbetet vidare och beräknas 
vara klart i april-maj 2019. Införandet kommer att effektivisera kundfaktureringen och 
kundreskontraarbetet. Vi kommer att kunna skicka elektroniska fakturor till företag och 
offentliga förvaltningar och byte av utskriftsleverantör beräknas ge kostnadsbesparingar. 
  

 Nytt röstnings- och högtalarsystem 
Sessionssalen (pr 9074) 

35% 2018-02-09 2019-06-30 

Kommentar 
Kansliavdelningen har övertagit huvudansvaret för att genomföra investeringen. 
Referensgrupp med berörda representanter från kansli, - kommunikations- och IT-
avdelningen har påbörjat arbetet med att stämma av förfrågningsunderlag utifrån 
önskad funktionalitet. Upphandling ska ske under våren 2019 med för införande senast 
vid halvårsskiftet. 

 Div. investeringar i sektorerna inom 
ram (pr 1717) 

100% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Årligt återkommande anslag som via beslut i KLG fördelas ut till kommunens olika 
sektorer. Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum. 

 IT-investeringar 100% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Årligt återkommande anslag. Detta fördelas ut till kommunens olika sektorer. 
Kommundirektören svarar för anslaget tills fördelningen har ägt rum. 

 Digitalisering av föreningsregister  
(pr 9075) 

0% 2018-06-05 2019-06-30 

 Ny uppdaterad version av Public 360 
(pr 9076) 

0% 2018-06-05 2019-11-29 

Kommentar 
Investeringen har inte hunnit genomföras under 2018 som planerat. Förberedelser för 
uppgradering sker under första halvåret 2019, med vissa begränsningar av resurser 
med anledning av avdelningens ansvar för EU-valet. Ny version beräknas därför kunna 
införas under hösten 2019. 

 Nya stratsyslicenser (pr 9079) 55% 2018-06-05 2019-06-30 

Kommentar 
Medel har avsatts för inköp av nya licenser, dessa köps in successivt vid behov. 

 Nya Personec moduler (pr 9077) 0% 2018-06-26 2018-12-31 

Kommentar 
Diskussion har förts utifrån kostnad och nytta av en investering i modulen 
anställningsguiden utifrån den arbetstid som kan sparas. Detta har medfört att beslutet 
omprövats. De moduler som fortfarande är aktuella att satsa på framåt är avvikande 
tjänstgöring för medarbetare och möjlighet för chefer att attestera via app, om dessa ska 
införas kommer det istället att handla om driftkostnader. Insatserna kommer att 
underlätta administrationen för både chefer och medarbetare. 

 Teknisk utrustning konferenssalar  
(pr 9031) 

100% 2017-12-31 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är genomfört, men då kostnaden understiger ett prisbasbelopp tas det därför 
inom IT-avdelningens driftbudget. 

 Upprustning bågskytteklubben  
(pr 9095) 

100% 2018-08-01 2018-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Isolering av tak har genomförts. En ny luftvärmepump har installerats. Under våren 2019 
ska fasaden rustas. 

 
Klimat och miljö 
(Ledningsstab) 

 Ledlampor i elljusspår (pr 9094) 76% 2018-02-12 2019-01-31 

Kommentar 
Viggestorpsspåret har färdigställts under hösten, slutredovisning kvarstår. 

1.2 Samhällsbyggnad 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploatering 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 Lärkvägen (pr 1487) 90% 2011-11-23 2019-12-31 

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

 Industriområde Hårstorp (pr 1273) 70% 2007-02-28 2018-12-31 

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

 Sundsvägen exploatering 0% 2017-05-24 2019-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad. Behov att justera planområdet vilket kommer kräva ett nytt 
samrådsförfarande. Detaljplan bedöms kunna antas under 2019. 

 Dalsberg exploatering 9% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Exploatering ej påbörjad.  

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

0% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Medel är avsatt för Grosvad 1:4 (Holmen), Grosvad 1:3, Östra Hårstorp,  
Tallgläntan/Lotorp, Stora Allén, Stationsområdet, Lasarettsområdet 

 
 
 
 
 
 
 
Klimat och miljö  
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 

 Ölstadsjön (pr 1628) 10% 2014-01-01 2020-12-18 

Kommentar 
Diskussioner med sakägare har förts men strandat. Ansökan om upphävande av 
markavvattningsföretagen har lämnats till Mark- och miljödomstolen. Beslut inväntas för 
att kunna påbörja restaurering av Ölstadsjön. 
  

 Solceller på kommunala byggnader 
(pr 1701) 

100% 2017-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är färdigställt och uppdelat på två olika investeringar, Arena Grosvad och 
Bellmans häst 

 Offentliga källsorteringskärl (pr 1710) 100% 2018-01-10 2018-12-31 

Kommentar 
Källsorteringskärl är inköpta och har utplacerats. Projektet är således slutfört och 
avslutat. 

 Publika laddningsstationer elbilar  
(pr 1913) 

80% 2016-01-01 2018-11-30 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimat och miljö 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

Kommentar 
Investeringsprojektet avser tre laddningsstationer, två som kommunen själva skulle 
installera och en som Chargestorm (lokalt företag som tillverkar laddstolpar) skulle 
installera på kommunens mark. Egna laddningsstationer har installerats och tagits i drift 
på Vallonvägen 10 och Finnvedsvägen 4. Undersökning pågår avseende lämplig plats 
för ytterligare en laddplats. 

 Miljöutvecklingspott (pr 9063) 90% 2018-02-09 2019-02-28 

Kommentar 
Följande projekt som beviljades medel i 2018 års miljöpott var klara under 2018 

• Laddstolpar för elbilar till Metallen 
• Inköp av städvagnar till lokalvården 
• Källsortering till hemsjukvården på Metallen & Ekesjö förskola 

En upphandling av elcyklar pågår och cyklarna planeras att köpas in i början på februari 
2019. 

 Klimat- och miljöanpassning - Till 
förfogande (pr 9063) 

0% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt 

 Elcyklar miljöutvecklingspotten 
(pr 9091) 

50% 2018-01-01 2019-02-28 

Kommentar 
En utlysning inför upphandling ramavtal för inköp av elcyklar pågår fram till sista januari. 
Cyklarna kommer att köpas in när upphandlingen är klar. 

 Offentliga sorteringskärl 2018 
(pr 9120) 

0% 2018-12-01 2019-06-30 

 Inköp av städvagnar Active Control 
Systems (pr 9084) 

100% 2018-05-21 2018-12-31 

 Laddstolpar kommunhuset plan 2  
(pr 9107) 

0% 2018-12-01 2019-03-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offentliga miljöer 
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lekplatser (pr 1564) 20% 2016-10-07 2019-06-30 

Kommentar 
Entreprenör för anläggande av lekplats i Vita stan är utsedd och arbetet påbörjas våren 
2019. Ett koncept för utformning har tagits fram för den lekplats i Vita stan som återstår 
att anlägga. 

 Skateboardpark (pr 1578) 28% 2017-05-24 2019-06-30 

Kommentar 
Delar av markberedningen har påbörjats och framtagande av handlingar för en 
totalentreprenad är i slutskedet. 
  

 Lekplats Bruksparken 10% 2018-02-09 2019-06-30 

Kommentar 
Förslag på utveckling av lekplatsen har tagits fram och presenterats för 
samhällsberedningsgruppen. Mindre åtgärder planeras genomföras under år 2019. 

 Ny lekplats Östra Hårstorp 0% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet har ännu inte startats upp men projektstart planeras till hösten 2019. 

 Ny lekplats västra Finspång 0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektering planeras startas under hösten 2019. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offentliga miljöer 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 Offentliga miljöer - Till förfogande 
 (pr 1702) 

90% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt. Avslutas när samtliga av 
2018 års projekt har slutredovisats och behöver således vara tillgänglig även under 
2019. 

 Konstgräsplan Lotorp (pr 9049) 40% 2017-05-24 2019-12-31 

Kommentar 
Arbete med genomförande av huvudstudie för föroreningsproblematiken på Bruksvallen 
pågår och beräknas vara färdigställd våren 2019. Utifrån resultatet av studien kan beslut 
fattas om vilka fysiska åtgärder som är nödvändiga att vidta för att utveckla området 
utifrån föroreningsproblematiken. 
Detta uppdrag genomförs gemensamt av sektor samhällsbyggnad och ledningsstaben. 
En miljöförstudie har genomförts och nästa steg är att genomföra en huvudstudie för att 
klargöra föroreningssituationen och därmed val av metod för komma vidare. 
Diskussioner kring genomförande av en huvudstudie och ansvarsutredning förs med 
konsult. 
Parallellt undersöks andra alternativ att förlägga en konstgräsplan. 

 Renovering offentlig toalett 
Bergslagstorget (pr 1709) 

98% 2018-06-01 2018-08-31 

Kommentar 
Projektet är genomfört, återstår internredovisning av projektet. 

 
 
 
 
 
 
Samhällsskydd 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 Reservkraft Berggården och 
Hällestadgården (pr 1577) 

100% 2017-05-01 2018-03-31 

Kommentar 
Projektet är slutfört och återredovisat till KS. 

 FIP-bilar (pr 9058) 75% 2018-02-09 2019-02-28 

Kommentar 
Bilarna är försenade men finns nu hos påbyggaren som säger att de kommer vara klara 
senast februari 2019. 

 IVPA-fordon 0% 2019-01-01 2019-12-31 

 Basbil räddningstjänsten 0% 2020-01-01 2020-12-31 

 Samhällsskydd - Till förfogande  
(pr 1703) 

0% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt. 

 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
(sektor 
samhällsbyggnad)  
 
 
 
 
 
 

 Köp av stationsområdet (pr 1445) 100% 2016-10-07 2017-12-31 

 Gatunät Sjöviksområdet (pr 1523) 16% 2012-02-27 2019-12-31 

Kommentar 
Utifrån genomförd trafikutredning för Metallen och trafikmätningar planeras för 
trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärder genomförs i gatunätet och planering sker för eventuell 
framtida gc-väg längs Sjöviksvägen. 

 Gång- och cykelvägar (GC) (pr 1476) 67% 2016-10-07 2019-12-31 

Kommentar 
Delprojektet anläggande av trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager vid Östermalm har 
färdigställts, underlag för beslut om slutredovisning till KS är framtagen. 
Ytterligare projekt planeras genomföras utifrån ramen för detta investeringsprojekt. 

 GC-väg Butbro (pr 1507) 90% 2013-01-01 2019-09-30 

Kommentar 
Anläggande av GC-väg och bro är i stort färdigställd, återstår trafikmålning. Pågår 
diskussioner kring oklara kostnadsposter. Trafikmålning planeras ske under våren 2019. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GC-väg Norralundslänken (pr 1545) 99% 2016-01-11 2019-03-31 

Kommentar 
Färdigställd och slutredovisad till Trafikverket, kvarstår slutredovisning till KS. 
  

 Anpassning busshållplats 
Bävervägen & pendlarparkering 
(pr 1865) 

95% 2016-01-01 2019-09-30 

Kommentar 
Anläggningen är i stort färdigställd. Återstår montering av en del mindre detaljer innan 
slutredovisning till KS kan ske. Ett hållplatsläge har tillkommit efter att 
grundinvesteringen beslutades. Upphandling har genomförts och anläggande av 
busshållplatserna har påbörjats. 

 Cykelfrämjande insatser (pr 1866) 50% 2016-10-07 2019-12-31 

Kommentar 
Hållplatsläge kommer att slutredovisas till KS. Fortsatt arbete pågår med cykelfrämjande 
åtgärder. Under år 2017 genomfördes hållplatsläge Tegelbruket etapp 1. Under år 2018 
har investering skett i cykelskyltning och cykelpumpar, projekt elevs skolväg och 
hållplatsläge Tegelbruket etapp 2. 

 Slottsmuren (pr 1867) 10% 2016-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Planeras genomföras under 2019, offert inväntas. Förslag till lösning har tagits fram och 
diskussion har förts med antikvarisk sakkunnig. Upphandlingsunderlag är ännu inte 
framtaget. 
  

 Trafiksäkerhetsåtgärder Södra 
Storängsvägen (pr 1868) 

99% 2016-01-01 2019-04-30 

Kommentar 
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad. Slutredovisning till 
Trafikverket för utbetalning av bidrag är klart, endast slutredovisning till KS kvarstår. 

 Värdshusvägen, ombyggnad  
(pr 1869) 

100% 2016-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Är genomförd av Finspångs tekniska verk och slutbesiktad. 

 Passage riksväg 51 vid 
Vibergarondellen (pr 1870) 

10% 2016-01-11 2019-12-31 

Kommentar 
Kommunen arbetar med att ta fram ett förslag till utformning för vidare diskussion med 
Trafikverket. 

 Omstigningsplats Vistinge (pr 1986) 95% 2016-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Kommunen har genom ett genomförandeavtal med Trafikverket tillskapat en gång- och 
cykelväg i två separata delar utmed riksväg 51 mellan Finspång och Kolstad. 
Lokalgatan i exploateringsområdet Melby ska fungera som en sammanbindande länk för 
de två delarna. Överlämning från Trafikverket kvarstår. 
 

 GC-väg Butbro brodel (pr 1565) 99% 2016-01-11 2019-09-30 

Kommentar 
Anläggande av GC-väg och bro har anlagts. Ingår att slutredovisa tillsammans med 
projektet GC-väg Butbro. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Skolskjutshållplatser (pr 1568) 99% 2017-04-24 2019-06-30 

Kommentar 
Projektet är klart och ska slutredovisas. Att synliggöra påstigningsplatser ger höjd 
trafiksäkerhet. Inventering har genomförts av Finspångs tekniska verk. Uppsättande av 
skyltar har skett vid flertal platser, ytterligare skyltar planeras sättas upp under hösten. 

 Kollektivtrafik Finnvedsvägen  
(pr 1556) 

99% 2015-12-01 2019-04-30 

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

 Mattias Kaggs väg 0% 2017-05-24 2019-12-31 

Kommentar 
Objektet hänger ihop med kommunens centrumutveckling. Objektet har flyttats till 2019 
eftersom omfattningen och behovet bör tydliggöras. 

 Asfaltering 2017 (pr 1715) 100% 2017-05-24 2018-06-30 

Kommentar 
Beslut om tilldelning av medel fattades av KS i december 2017. Uppdraget är 
genomförts och har slutredovisats.  

 Försäljning av Vistinge 6:24 (pr 1549) 100% 2016-03-23 2018-02-28 

Kommentar 
Försäljningen är genomförd och avslutad. 

 Trygghet GC-väg under 51:an mot 
Nyhem (pr 1711) 

50% 2018-01-10 2019-09-30 

Kommentar 
Förstärkt belysning längs GC-väg samt trädbelysning har anlagts samt 
trygghetsskapande åtgärder har genomförts. Ytterligare åtgärder är inplanerade att ske, 
däribland slyröjning. 

 Busshållsplats Willys (pr 1713) 0% 2018-01-10 2019-12-31 

Kommentar 
Tillfälligt hållplatsläge färdigställt. Samplanering med projekt Passage 51:an vid 
Vibergarondellen 

 Strandpromenad Engelska parken  
(pr 1714) 

30% 2018-01-10 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet har påbörjats och en del åtgärder har genomförts i form av slyröjning och 
rustning av gångväg. Diskussioner har förts med Siemens angående genomförande av 
åtgärder på deras mark. Behov att ta ny kontakt på grund av organisationsförändringar 
inom Siemens. 

 Asfaltering 2018 (pr 9082) 99% 2018-02-09 2019-03-31 

Kommentar 
Åtgärder genomförda. Slutredovisning till KS återstår. 

 GC-väg Norrmalm - Lillängens 
förskola/Högalid 

10% 2018-02-09 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet har senarelagts till år 2019 då det behöver klargöras hur anläggande av en 
GC-väg längs Norrmalmsvägen kan genomföras. 

 GC-väg Bildningen (pr 1632) 0% 2018-02-09 2019-06-30 

Kommentar 
Projektet har ännu inte startats upp. Behov av utredning hur GC-väg ska passera 
genom området. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 

 Kollektivtrafikåtgärder (pr 1712) 50% 2018-02-09 2019-12-31 

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

 Trafiksäkerhet Sundsvägen 0% 2018-02-09 2018-12-31 

Kommentar 
Detaljplanearbete för Sundsvägen pågår och åtgärder på Sundsvägen är inplanerade 
att ske i samband med att aktuell detaljplan vunnit laga kraft. 

 GC-väg Kolstad Rv 51 (pr 9083) 20% 2018-05-21 2019-12-30 

Kommentar 
Projekteringsunderlag och upphandlingsunderlag är under framtagande. Målsättning är 
att färdigställa projektet hösten 2019.  

 GC-väg till framsidan av 
Storängsskolan 

0% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet är inplanerat att ske under 2019 och positivt besked om statlig medfinansiering 
har erhållits. Projektet finns inte med i investeringsplan 2019. Tjänsteutlåtande tas fram 
för äskande om medel. 

 Infrastruktur för 
fastighetsinvesteringar i centrum 

0% 2019-01-01 2020-12-31 

Kommentar 
Projektet är inplanerat under år 2019 och har ännu inte startats upp. 

 Infrastruktur - Till förfogande  
(pr 1704) 

0% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter 
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ombyggnad våning 2 kommunhuset 
(pr 1907) 

100% 2016-10-07 2017-10-01 

Kommentar 
Projektet är slutfört och slutredovisat. 

 Förbättringar receptionen (pr 1904) 5% 2016-10-07 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet satt i väntläge. Dock igångsatt i augusti då flera utredningar behöver parallell 
köras. 

 Grosvadsskolan kyla kök (pr 1743) 99% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Högtalarlarm Arena Grosvad  
(pr 9108) 

99% 2018-09-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Servisledning Storängsskolans 
moduler (pr 9102) 

90% 2018-09-01 2018-12-31 

Kommentar 
Ej slutredovisad till kommunen 

 Renovering toalett Grytgöl (pr 9109) 50% 2018-01-01 2018-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter 
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentar 
Pågående 

 Duschar Hällestad Grytgöl (pr 9110) 50% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Pågående 

 Nytt skärmtak Högalid måltidsenhet 
(pr 9111) 

50% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Pågående 

 Bergska vux målning (pr 9112) 5% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Ej påbörjad 

 Lillängsskolan (pr 1531) 95% 2016-10-07 2018-08-31 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen gällande byggnation, konstinköp ej genomfört 
ännu. Intern redovisning ej klar. 

 Uppdatering trådlösa nät (pr 9113) 0% 2018-01-01 2018-12-31 

 Viggestorp renovering Kungsörnen 
(pr 9105) 

0% 2018-12-01 2019-12-31 

 Tillagningskök Metallen (pr 1016) 100% 2016-10-07 2018-05-21 

Kommentar 
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS. 

 HVB-hem Nyhem (pr 1880) 100% 2016-12-01 2018-05-21 

Kommentar 
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS. 

 Finbo byte ventilationssystem (pr 
1890) 

100% 2016-12-01 2018-05-21 

Kommentar 
Projektet klart och driftsatt. Slutredovisad till KS. 

 Skolgård Hällestad (pr 1854) 100% 2016-12-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande. 

 Energiåtgärder Bellmans häst  
(pr 1908) 

100% 2016-12-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande. 

 Metallen ny förskola plan 4 (pr 1993) 100% 2016-12-01 2017-03-16 

Kommentar 
Projektet är slutfört och återredovisat till KS. 

 Ekedal 2:1 (pr 1595) 50% 2016-12-01 2018-12-31 

Kommentar 
Lantmäteriförrättning ännu ej slutförd. Beroende på hög arbetsbelastning inom 
lantmäteriet anses ej förrättning prioriterad. 

 Förvärv lokaler transportenheten  
(pr 1919) 

100% 2016-12-01 2017-09-30 

Kommentar 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter  
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektet är slutfört och slutredovisad till KS. 

 Parkering Storängsskolan 0% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet har inte hanterats av fastighetsenheten tidigare. Projektet har aktualiserats på 
nytt och samråd sker med samhällsplaneringsenheten. 

 Stationshuset 0% 2017-05-24 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet har avvaktat ny organisation på fastighetsenheten. 

 Nyhemsskolan skolgård (pr 1856) 100% 2017-05-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet slutfört och inskickat för godkännande. 

 Ombyggn. Hå 3:316 M.fl. 
transportenhet (pr 9033) 

100% 2017-05-01 2017-12-31 

Kommentar 
Projektet slutfört och inskickat för godkännande. 

 Grytgöls skola ventilation (pr 9019) 100% 2017-08-17 2018-03-31 

Kommentar 
Slutredovisning är skickad för godkännande. 

 Nyhemsskolan L&M ventilation  
(pr 9021) 

100% 2017-06-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet slutfört och redovisning inskickad för godkännande. 

 Nyhemsskolan upprustning duschrum 
(pr 9027) 

100% 2017-06-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande. 

 Lekeberga förskola ventilation 
(pr 9020) 

100% 2017-06-01 2017-09-22 

Kommentar 
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande. 

 Solceller kommunala fastigheter- 
Arena Grosvad (pr 1860) 

99% 2017-01-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet slutfört och driftsatt. Slutredovisning återstår till KS. 

 Ingelsta Försäljning (pr 1994) 50% 2017-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Affären är inte slutförd, juristprocess inledd. 

 Storängsskolan målning och portar 
(pr 9048) 

100% 2017-07-01 2017-09-30 

Kommentar 
Projektet är slutfört och inskickat för godkännande 

 Ombyggnation Kraftkärrsvägen ny 
förskola (pr 1718) 

99% 2017-12-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet är avslutat, återstår slutredovisning till KS. 

 Ospecificerade reinvesteringsmedel 
(pr 1375) 

0% 2018-01-01 2018-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter  
(sektor 
samhällsbyggnad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar 
Investeringspott för fördelning av ej planerade åtgärder 

 Fastighetsinvesteringar 2018 
- Nyhemsskolan särskola 

10% 2018-02-09 2018-12-31 

Kommentar 
Ett om- och ett nybyggnationsalternativ är framtaget för presentation och avstämning 
har skett med verksamheten. 

 Grosvadsköket 6% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Överenskommelse har gjorts med Vallonbygden att projektleda detta projekt. Beslut om 
projektbudget finns ej. 

 Lotorps skola 0% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Genomförs efter att lokalisering för Lotorps förskola beslutas. 

 Kulturhuset utrymningsvägar 30% 2018-02-12 2019-06-30 

Kommentar 
Beställning är gjord och projekt skall genomföras under våren 2019. 

 Lågtröskelboende 100% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Är färdigbyggt av Vallonbygden som förhyr denna fastighet till sektor social omsorg. 
Investeringsprojektet är således ersatt med ett hyresobjekt. 

 LSS-boende 6% 2018-02-12 2018-12-31 

Kommentar 
Projektledare, projektgrupp och styrgrupp är utsedd. Lokalisering är klar.  
Förprojektering pågår parallellt med framtagande av programbeskrivning. 

 Äldreboende 0% 2019-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Förberedelsearbete pågår. Programarbete, studiebesök mm planeras in under hösten 
2018. 

 Ny grundskola tätort 0% 2019-01-01 2019-12-31 

 Ny förskola (eventuellt) 0% 2019-01-01 2019-12-31 

 Fastighetsinvesteringar - Till 
förfogande (pr 1705) 

0% 2018-02-12 2019-12-31 

Kommentar 
Avsedd som riskreserv samt ännu ej specificerade projekt 

 Reinvest: ventilation ridhuset 
Torstorps gård (pr 1726) 

99% 2018-01-01 2018-08-16 

Kommentar 
Projektet är avslutat. 

 Reinvest ny ventilation 
Storängsskolan lågstadiet (pr 1722) 

100% 2018-01-01 2018-06-15 

Kommentar 
Slutredovisning är skickad för godkännande.  

 Reinvest ventilationsåtgärder matsal 
Hällestad skola (pr 1721) 

99% 2018-01-01 2018-09-14 

Kommentar 
Projektet är avslutat, slutredovisning till KS återstår. 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastigheter 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 Reinvest ny ventilation 
Nyhemsskolan (pr 1724) 

99% 2018-01-01 2018-08-16 

Kommentar 
Projektet är avslutat. Slutredovisning till KS återstår. 

 Reinvestering: 
verksamhetsanpassning lokaler 
(pr 1727) 

0% 2018-01-01 2018-12-31 

 Underhåll: filmning avlopp 
Viggestorpsskolan (pr 1734) 

60% 2018-01-01 2018-02-28 

Kommentar 
Projektet ej fakturerat från entreprenör ännu. 

 Underhåll: Metallen; relining avlopp 
mm (pr 1729) 

90% 2018-01-01 2019-01-31 

Kommentar 
Avstämt med Vallonbygden och beräknas vara slutfört i januari. 

 Underhåll: kök, kylrum Finbo förskola 
(pr 1730) 

99% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Underhåll: entréportar 
Storängsskolan (pr 1731) 

99% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Underhåll: lekyta Metallens förskola 
(pr 1733) 

90% 2018-01-01 2019-02-28 

Kommentar 
Ej slutfakturerat 

 Underhåll: köksutrustning 
Berggården (pr 1735) 

100% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Slutredovisning skickad för godkännande. 

 Underhåll: Nyhemsskolan ytskikt, 
belysning (pr 1736) 

99% 2018-01-01 2018-08-16 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Underhåll: takbyte Björke skola 
(pr 1739) 

99% 2018-01-01 2018-06-07 

Kommentar 
Projektet slutredovisat till kommunen. Intern redovisning ej klar. 

 Underhåll: nytt papptak centrumhuset 
Igelfors (pr 1740) 

100% 2018-01-01 2018-07-07 

Kommentar 
Slutredovisning genomförd till KS. 

 Vattenskada Viggestorpsskolan  
(pr 1720) 

99% 2018-01-01 2018-09-06 

Kommentar 
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS. 

 Omställningskostnad ny förskola 
Högklint (pr 1708) 

99% 2018-04-01 2018-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

Kommentar 
Projektet avslutat, återstår slutredovisning till KS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
(sektor 
samhällsbyggnad) 

 Teknisk utrustning räddningstjänsten 
(pr 1350) 

100% 2016-10-07 2018-05-31 

 Utrustning FIP-bilar (pr 1911) 100% 2016-10-07 2018-03-01 

 Storköksutrustning 2016 (pr 1596) 34% 2016-12-01 2018-01-01 

 GIS-plattform (pr 1574) 90% 2017-05-24 2019-03-31 

Kommentar 
Införande av systemet fortgår. Projektet har försenats med anledning av planerad 
uppgradering av kommunens interna IT-miljö. Nya servrar inom kommunen är 
planerade att driftsättas i början av år 2019. 
Införande av systemets olika delar har pågått under hela våren. Återstår att installera 
den externa webbmodulen samt moduler för grävtillstånd, trafikföreskrifter och park. 

 Köksutrustning Storängsgården  
(pr 1583) 

70% 2017-05-24 2019-06-30 

Kommentar 
Beslut taget i KS i december 2017 om investeringsmedel med 300 tkr. Delar av 
utrustningen; värmebox på spishäll, är plats och installerades under år 2017. Projektet 
delavslutades under 2018, resterade investeringsmedel önskas överföras till 
måltidsservice år 2019 i avvaktan av beslut om fortsatt verksamhet. 
  

 Räddningstjänsten nya möbler  
(pr 9036) 

100% 2017-05-18 2018-04-30 

Kommentar 
Möbelinköpet blev dyrare än beräknat. Från början var det meningen att ambulansen 
skulle vara medfinansiärer men man enades om att bara byte några få möbler i 
respektive dagrum inte skulle bli bra. Räddningstjänsten tog nästan all kostnad så 
kommer ambulansen stå för nästa års investering. 

 Köksutrustning kostenheten (pr 9054) 27% 2017-09-15 2019-12-31 

Kommentar 
Projektet är delavslutat under 2018. Inköp av värmeri till Björke skolas matsal, då 
befintligt system var ur funktion. Diskmaskin och nytt frysskåp inköpt till Hårstorps 
förskola. Storköksutrustning är även inköpt till Grosvads kök. Investeringen äskades från 
början till del av storköksutrustning vid ombyggnation av Grosvadsköket. 
Större delen önskas överföras till 2019 och måltidsservice i avvaktan på ombyggnation 
av Grosvadsköket. När beloppet äskades trodde verksamhet att ombyggnationen sker 
under 2018.  

 Ny lokalvårdsutrustning (pr 1582) 100% 2017-09-21 2018-12-31 

 Transportenheten nya möbler 
(pr 1585) 

100% 2017-10-18 2018-05-24 

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning (pr 9072) 

38% 2018-08-01 2019-12-31 

Kommentar 
Investeringar pågår, projektet är delavslutat under 2018. Resterande medel önskas 
föras över till måltidsservice år 2019.  

 Utbyte och komplettering av 
köksutrustning måltidsenheten 
(pr 9073) 

35% 2018-08-01 2019-12-31 

Kommentar 
Investering av köksutrustning pågår, projektet är delavslutat under 2018. Kvarvarande 
investeringsmedel önskas föras över till 2019. 
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1.3 Sektor utbildning 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
(sektor utbildning) 

 Inventarier restaurangutbildning 
yrkesvux (pr 9097) 

100% 2018-08-01 2018-09-01 

 Inventarier klassrum 
vuxenutbildningen (pr 9098) 

100% 2018-08-01 2018-09-01 

 Inventarier IM/GYS (9099) 100% 2018-01-01 2018-11-01 

 Inventarier fsk omr A 2018 (9101) 100% 2018-06-01 2018-11-01 

 Inventarier Nyhem F-6 2016  
(pr 1848) 

100% 2016-12-01 2018-10-31 

 Inventarier vux 2018 (9103) 100% 2018-07-01 2018-11-01 

 Inventarier ro H 2017 (pr 9017) 100% 2017-04-01 2018-03-31 

 Inventarier idrott ro G 2017 (pr 1377) 100% 2017-05-01 2018-10-31 

 Skyltar Bergska 2018 (9104) 88% 2018-01-01 2019-01-31 

Kommentar 
Inväntar fakturering avseende montering av skyltar. 

 Inventarier fsk omr A 2017 (pr 1576) 100% 2017-06-01 2018-11-30 

 Textilsal ro L (9114) 77% 2018-11-01 2019-01-31 

Kommentar 
Inväntar slutfakturering. 

 Inv. Storängsskolan 2018 (9117) 95% 2018-11-01 2019-01-31 

 Inventarier ro G 2017 (pr 1581) 100% 2017-01-01 2018-09-30 

 Inventarier gamla biblioteket  
(pr 1586) 

100% 2017-03-31 2018-09-30 

 Inventarier Svälthagsskolan 2018 
(pr 9118) 

100% 2018-12-03 2019-01-31 

 Inventarier nya Bergska (pr 1184) 81% 2016-10-07 2019-04-30 

Kommentar 
Projektet är delavslutat under 2017, kvarstår inköp av konst vilket beräknas genomföras 
under våren 2019. Samarbetet med den konstnär som valts för projektet har avbrutits. 
Arbetet med att hitta en ny konstnär har påbörjats men det gör att projektet är rejält 
försenat. 

 Ombyggnad Hällestad ro H (pr 9064) 100% 2018-06-01 2018-10-31 

 Ombyggnad vagnsförråd 
Skogsgläntans fsk (pr 9065) 

100% 2018-05-01 2018-11-30 

 Fsk omr E- kyl och frys (pr 9066) 0% 2018-05-01 2018-12-31 

Kommentar 
Kommer ej att göras då behov inte föreligger 

 Fsk omr E o F- staket utomhusgård 
(pr 9067) 

27% 2018-05-02 2019-02-28 

 Fsk omr B- inventarier 2018 (pr 9068) 0% 2018-05-01 2018-10-31 

 Fsk omr D -inventarier 2018 (pr 9069) 100% 2018-05-01 2018-10-31 

 Utemiljö fsk omr A - 2018 (pr 9070) 25% 2018-05-01 2019-02-28 

 Ro H -inventarier 2018 (pr 9080) 100% 2018-05-01 2018-09-30 

 Ro V- inventarier 2018 (pr 9081) 100% 2018-06-01 2018-10-31 

 Ro X - inventarier 2018 (pr 9085) 100% 2018-01-01 2018-12-31 
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Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 Ro N - inventarier 2018 (pr 9086) 100% 2018-01-01 2018-10-31 

 Ro R -inventarier 2018 (pr 9087) 100% 2018-06-01 2018-12-31 

 Ro L - inventarier 2018 (pr 9088) 100% 2018-06-01 2018-09-30 

 Ro S- inventarier 2018 (pr 9092) 100% 2018-06-01 2018-12-31 

Klimat och miljö 
(sektor utbildning) 

 Miljöinvestering -källsortering Ekesjö 
(pr 9089) 

100% 2018-06-01 2018-12-31 

Offentliga miljöer 
(sektor utbildning) 

 Inventarier Lillängens förskola  
(pr 1187) 

100% 2018-05-01 2018-09-30 

1.4 Vård och omsorg 

Område  Investering % klar Startdatum Slutdatum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetens 
investeringar 
(sektor vård och 
omsorg) 

 Möbler Storängsgården (pr 1995) 100% 2017-01-01 2018-12-31 

 Uteförråd Storängsgården 100% 2016-12-01 2017-06-30 

 Armstöd toalett Storängsgården  
(pr 1357) 

85% 2016-07-01 2019-06-30 

Kommentar 
Investeringsprojektet är försenat men beräknas blir klart under början av 2019. 

 Nyckelfri hemtjänst (pr 9050) 85% 2017-05-24 2019-06-30 

Kommentar 
Investeringsprojektet kommer att fortsätta under våren 2019 då det fortfarande behöver 
inhandlas ett antal lås. 

 Tekniska hjälpmedel Storängsgården 
(pr 9006) 

100% 2017-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Storängsgården har inhandlat en Flusher disinfector för investeringsmedlen. 

 Digitala nyckelskåp (pr 9059) 0% 2018-01-01 2019-12-31 

Kommentar 
Hemtjänstenheterna ska köpa in 3 digitala nyckelskåp. Projekten har blivit försenat och 
nyckelskåpen kommer inhandlas under 2019. 

 Sängar (pr 9060) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Sektorn har inhandlat sängar till de särskilda boendena 

 Möbler hemtjänst (pr 9061) 100% 2018-01-01 2018-12-31 

Kommentar 
Hemtjänst öst har inhandlat möbler till sitt konferensrum. Hemtjänst väst har inhandlat 
möbler till sitt omklädningsrum. 

 Möbler säbo (pr 9062) 67% 2018-01-01 2019-12-31 

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

 Golv Metallen (pr 9119) 0% 2018-01-01 2019-03-31 

Klimat och miljö 
(sektor vård och 
omsorg) 

 Elstolpar Metallen (pr 9090) 100% 2018-08-01 2018-12-31 

Kommentar 
Hemtjänst väster har installerat elstolpar till hemtjänstens elbilar för investeringsmedlen. 
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING PÅGÅENDE INVESTERINGAR 2018-12-31

Projekt (tkr) Ombudget 
från 2017

Invbudget 
2018

Total 
budget

IB utfall Utfall 
2018

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Prognos 
invproj

Omklädningsrum Grosvad 5 000 0 5 000 157 133 290 4 710 5 000
Fastighetsinvesteringar 5 000 0 5 000 157 133 290 4 710 5 000

Personalparkering "Bäcken" 0 0 0 323 264 587 -587 587
Uppställningsplats lastbilar 0 0 0 6 0 6 -6 0
Infrastruktur 0 0 0 329 264 593 -593 587

Ledlampor i elljuspår 0 700 700 0 513 513 187 700
Klimat och miljöanpassning 0 700 700 0 513 513 187 700

Utbyggnad stugby Arena Grosvad 2 866 0 2 866 1 809 762 2 571 295 2 866
Digitala skyltar vid infarter 750 0 750 68 708 776 -26 790
Bergslagstorget vintern 18/19 0 300 300 0 264 264 36 264
Offentliga miljöer 3 616 300 3 916 1 876 1 734 3 610 306 3 920

IT-investeringar - till förf. 1 375 -1 366 9 0 0 0 9 9
Diverse reinv. friluftsanläggningar 50 0 50 0 0 0 50 50
Införande kundreskontraportal 300 0 300 57 278 335 -35 335
Ej inteckn. sektorsgem. invest. 2018 0 213 213 0 0 0 213 0
Dränering A-plan Grosvad 182 0 182 0 0 0 182 182
E-handelsprojekt 265 0 265 0 0 0 265 265
IT servermiljö 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 1 500
IT brandvägg 700 0 700 533 108 641 59 700
Högtalarsystem sessionsalen 0 700 700 0 0 0 700 700
Digitalisering av föreningsbidrag 0 250 250 0 0 0 250 250
Ny version av Public 360 0 110 110 0 0 0 110 110
Ny webbplats 0 2 500 2 500 0 437 437 2 063 2 500
Nya stratsyslicenser 0 224 224 0 120 120 104 224
Verksamhetens investeringar 4 372 2 631 7 003 590 942 1 532 5 471 6 825

Ledningsstaben 12 988 3 631 16 619 2 953 3 585 6 538 10 081 17 032

Exploatering boende o näringsliv 10 000 10 000 20 000 0 0 0 20 000 20 000
Industriområde Hå 1:1 Rv 51 1 900 0 1 900 -2 900 576 -2 325 4 225 1 900
Lärkvägen 4 000 0 4 000 2 035 0 2 035 1 965 4 000
Fastighetr. del Hårstorp 1:1 0 0 0 0 -1 512 -1 512 1 512
Exploat. boende och näringsliv 15 900 10 000 25 900 -865 -936 -1 801 27 701 25 900

Fastighetsinvesteringar - till förf. 12 150 9 500 21 650 0 0 0 21 650 21 650
Utrednin.uppdrag Vallonbygden (VB) 0 0 0 585 -184 401 -401 0
VB 2017-2018 reinvest. ospec. 258 -208 50 0 0 0 50 50
VB 2017-2018 underhållsinv. ospec. 60 -60 0 0 0 0 0 0
Lillängsskolan 40 000 0 40 000 39 534 -2 285 37 248 2 752 40 000
Ekedal 2:1 250 0 250 250 47 297 -47 297
Metallen relining avlopp mm 0 900 900 0 712 712 188 900
Lekyta Metallens fsk 0 1 100 1 100 0 1 023 1 023 77 1 100
Filmning avlopp Viggestorpsskolan 0 100 100 0 0 0 100 100
Miljöåtgärder kommunh. reception 1 000 0 1 000 32 0 32 968 1 000
Ingelsta 2:1 fsg 0 0 0 -80 0 -80 80 0
Storängsskolan moduler servis 0 350 350 0 218 218 132 350
Viggestorp renovering Kungsörnen 0 3 500 3 500 0 0 0 3 500 3 500
Renovering Grytgöl toaletter 0 50 50 0 0 0 50 50
Duschar Hällestad Grytgöl 0 100 100 0 0 0 100 100
Skärmtak Högalid 0 50 50 0 0 0 50 50
Bergska vux målning 0 50 50 0 0 0 50 50
Uppdatering trådlösa nät 0 450 450 0 0 0 450 450
Fastighetsinvesteringar 53 718 15 882 69 600 40 321 -469 39 852 29 748 69 647
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Projekt (tkr) Ombudget 
från 2017
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2018
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2018
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Kvar av 
budget

Prognos 
invproj

Infrastruktur - till förf. 1 490 2 075 3 565 0 0 0 3 565 3 565
Gång- och cykelvägar 851 0 851 0 310 310 541 851
Gång- och cykelväg Butbro 3 000 0 3 000 1 532 872 2 404 596 3 000
Gatunät Sjöviksområdet 750 0 750 124 0 124 626 750
Gång- och cykelväg Butbo brodel 1 500 0 1 500 134 965 1 099 401 1 500
Skolskjutshållplatser 1 000 0 1 000 255 325 580 420 1 000
Gång- och cykelväg Bildningen 0 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000
Trygghet gång- och cykelväg mot Nyhem 250 0 250 0 63 63 187 250

Kollektivtrafikåtgärder 559 225 784 0 0 0 784 784
Busshållplats Willys 200 0 200 0 0 0 200 200
Strandpromenad Engelska parken 275 0 275 0 25 25 250 275
Anpassn. busshplats Bäverv. och 
pendlarparkering

1 250 0 1 250 0 2 435 2 435 -1 185 1 250

Cykelfrämjande insatser 3 000 0 3 000 428 -370 59 2 941 3 000
Slottsmuren 950 0 950 0 0 0 950 950
Passage rv51 Vibergarondellen 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 1 000
Omstigningsplats Vistinge 4 300 0 4 300 4 035 0 4 035 265 4 300
Asfaltering 2018 0 2 200 2 200 0 2 167 2 167 33 2 200
Gång- och cykelväg Kolstad 0 1 500 1 500 0 6 6 1 494 1 500
Infrastruktur 20 375 7 000 27 375 6 508 6 798 13 305 14 070 27 375

Klimat - och miljöanpassningar-till förf. 1 320 1 128 2 448 0 0 0 2 448 2 448
Ölstadsjön 700 0 700 13 81 93 607 700
Publika laddn.stationer elbilar 170 0 170 104 61 164 6 170
Elcyklar miljöutveckling 0 50 50 0 0 0 50 50
Laddstolpar kommunhuset plan 2 0 200 200 0 0 0 200 200
Offentliga sorteringskärl 0 200 200 0 0 0 200 200
Klimat och miljöanpassning 2 190 1 578 3 768 116 142 258 3 510 3 768

Offentliga miljöer - till förf. 5 000 5 200 10 200 0 0 0 10 200 10 200
Lekplatser 4 109 0 4 109 994 0 994 3 115 4 109
Skateboardpark 7 000 0 7 000 39 561 600 6 400 7 000
Toalett Bergslagstorget 0 200 200 0 197 197 3 197
Offentliga miljöer 16 109 5 400 21 509 1 033 758 1 792 19 717 21 506

Samhällsskydd - till förf. 0 500 500 0 0 0 500 500
FIP-bilar 2018 0 2 000 2 000 0 507 507 1 493 2 000
Samhällsskydd 0 2 500 2 500 0 507 507 1 993 2 500

Ny kart- & GIS-plattform 1 200 200 1 400 0 819 819 581 1 400
Storängsgården köksutrustning 205 0 205 0 0 0 205 205
Köksutrustning kostenheten 1 023 0 1 023 0 0 0 1 023 1 023
Utbyte o kompl. köksutrustning 
kostenheten

0 333 333 0 0 0 333 333

Utbyte o kompl. av kökutrustning 
måltidsenheten

0 292 292 0 0 0 292 292

Verksamhetens investeringar 2 428 825 3 253 0 819 819 2 434 3 253

Sektor Samhällsbyggnad 110 720 43 185 153 905 47 113 7 618 54 731 99 174 153 949

Inventarier nya Bergska 459 0 459 0 20 20 439 459
Inventarier fsk-omr. E och F 0 80 80 0 34 34 46 80
Utemiljö fsk-omr. A 0 100 100 0 35 35 65 100
Skyltar Bergska skolan 0 185 185 0 183 183 2 185
Inventarier textilsal ro L 0 120 120 0 74 74 46 120
Inventarier Storängen 0 440 440 0 376 376 64 440
Verksamhetens investeringar 459 925 1 384 0 723 723 661 1 384

Sektor Utbildning 459 925 1 384 0 723 723 661 1 384
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Toalettarmstöd Storängsgården 100 0 100 85 0 85 15 100
Nyckelfri hemtjänst 2 000 0 2 000 623 832 1 455 545 2 000
Digitala nyckelskåp 0 375 375 0 0 0 375 375
Möbler särskilt boende 0 412 412 0 275 275 137 412
Golv Metallen 0 225 225 0 0 0 225 225
Verksamhetens investeringar 2 100 1 012 3 112 707 1 108 1 815 1 297 3 112

Sektor Vård och omsorg 2 100 1 012 3 112 707 1 108 1 815 1 297 3 112

Totalsumma 126 267 48 753 175 020 50 773 13 034 63 807 111 213 175 477
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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2018 

Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 

kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. 

Årsredovisning innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt 

räkenskaper.  

Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för 

en global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Finspång har en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av 

kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att 

bo och vistas i. 

Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa 

förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har 

fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och 

omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga 

personalförsörjningen. 

Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2018 ett överskott på 22,5 miljoner 

kronor, vilket är nästan identiskt med resultatet för 2017. Det är en positiv 

avvikelse mot budget med 10 miljoner kronor. Sektorerna utbildning och social 

omsorg dras fortsatt med underskott emedan sektorerna vård och omsorg, 

samhällsbyggnad och ledningsstab visar överskott. Det finns stora överskott på 

kommungemensamma medel och finansenheten. Vid avstämning mot 

balanskravet redovisar kommunen ett överskott på 9 miljoner kronor. 

Avstämningen av de långsiktiga finansiella målen för god ekonomisk 

hushållning visar att fyra av de sex målen uppfylls. På de mål som inte uppfylls 

redovisas mindre avvikelser. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige  

1. Att godkänna årsredovisningen 2018
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 30 (36) 

Sammanträdesdatum:  

2019-03-04  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2019-§ 92   Dnr: KS.2019.0198 

 

Årsredovisning 2018 

Sammanfattning 
Finspångs kommuns årsredovisning är kommunstyrelsens redovisning till 
kommunfullmäktige för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Årsredovisning 
innefattar förvaltningsberättelse, verksamhetsredovisning samt räkenskaper.  
 
Årsredovisning för 2018 beskriver en kommun som väl möter utmaningarna för en 
global utveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Finspång har 
en växande befolkning som har tillgång till av ett rikt utbud av kultur-, fritids- och 
friluftsaktiviteter av god kvalitet samt en trygg kommun att bo och vistas i.  
 
Kommunens främsta utmaningar är att ge stöd till näringslivet och i att skapa 
förutsättningar för ett ökat byggande, främst av bostäder. Finspång kommun har 
fortsatta utmaningar med att utveckla verksamheten inom utbildning, service och 
omsorg. Därutöver behöver kommunen fortsatt möta utvecklingen för att trygga 
personalförsörjningen. 
 
Det preliminära bokslutet visar för 2018 ett resultat av 22 468 tkr, vilket är nästan 
identiskt med resultatet för 2017. Sektorerna utbildning och social omsorg dras 
fortsatt med underskott emedan sektorerna vård och omsorg, samhällsbyggnad och 
ledningsstab visar överskott. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för ytterligare information vid kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-03-25. 
 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Policy och riktlinjer för upphandling inom Finspångs 
kommun 

 

Sammanfattning 

Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas av många 

områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling för att 

åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och 

affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig verksamhet. 

Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en 

nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett led i 

arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella 

upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande myndigheter 

och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete med offentliga 

inköp.  

En grupp tjänstemän på Finspångs kommuns ekonomi- och styrningsavdelning, 

HR avdelning, kommunikationsavdelning och utvecklings- och 

näringslivsavdelning har tillsammans och med inspiration från den nationella 

upphandlingsstrategin arbetat fram de framlagda förslagen till 

upphandlingspolicy och riktlinjer. Det är ett ambitiöst förslag för en kommun 

med ambitioner om att ha aktuella styrdokument med inriktning på upphandling. 

Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål, dessa mål tar Finspångs 

kommun fasta på och låter utgöra en naturlig uppdelning och genomsyrar 

kommunens policy och riktlinjer för upphandling.     

Styrdokument för inköp och upphandling kommer vara dels en policy, som 

beslutas av Kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt 

riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken. 

Remiss – inhämtande av åsikter 

De båda framlagda dokumenten sändes ut på remiss till kommunens tre bolag   

2018-06-27. Svar inkom senare från alla tre: Finet har inget att anföra mot 

innehållet i de aktuella dokumenten. Vallonbygden har inte heller något att 

anföra mot de aktuella dokumenten. Finspångs tekniska verk hade några 

synpunkter se bilaga Remissvar Inköpspolicy FTV.  
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Dessa invändningar sammanfattas nedan: 

 FTV undrar om samordning enligt förslaget är möjlig att hantera 

praktiskt utan att betydande resurser tillsätts, samt om en sådan 

samordning skulle vara effektiv.        

 FTV har situationer då snabba beslut måste fattas för att säkerställa 

värme och vattendistributionen till kunderna. 

 För FTV är ledordet för upphandling och utveckling ”beprövad teknik” 

när risker och konsekvenser bedöms som stora. Det borde vara upp till 

bolagen att i varje fall avgöra om uppmuntran till innovation ska finnas 

med. Erfarenheter av innovativa lösningar har inte alltid fallit väl ut 

 FTV följer en intern inköpsprocess och har tillsatt resurser för att 

förbättra inköpen, men man har inte tagit del av kommunens 

inköpsprocess vilken man vill ha synpunkter på om kommer att gälla 

även för bolagetsinköpsprocess. 

Finspångs tekniska verks synpunkter vill Ekonomi och styrningsavdelningen 

kort bemöta nedan: 

 Våra bolag och kommunen har olika verksamheter, men likheterna är så 

många att vinsterna av ett samarbete uppväger kravet på separata 

lösningar, bland annat för att nå ekonomiska fördelar av att bli en större 

gemensam aktör. I områden där inte liknande behov föreligger finns å 

andra sidan inga skäl till tvingande samarbete.  

 Snabba lösningar för att ge kunder och kommunmedborgare service 

hindras inte av samarbete inom koncernen, tvärtom ger det beredskap 

med ramavtal för varor och tjänster. 

 Genom förnuftigt kravställande i gemensamma upphandlingar kan 

innovativa lösningar kombineras med beprövad teknik vilket säkerställer 

kvalitet i verksamhet och leveranser till kund.  

 Självklart ska processer kommuniceras inom koncernen och konsensus 

bör råda angående dessa innan dessa börjar gälla.   

Ekonomi och styrningsavdelningen finner inga av de synpunkter FTV anför kan 

eller bör stå i vägen för att riktlinjerna och policyn ska omfatta även Finspångs 

tekniska verk. 
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Upphandlings- 

och inköpspolicy för Finspångs kommun 

2.  Att frågan om att fastställa Riktlinjer för upphandling och inköp lyfts 

i kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut om policyn. 
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Datum 2018-05-31 

Ärendenummer 

Versionsnummer 1.0 
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U P P H A N D L I N G S -  O C H  I N K Ö P S P O L I C Y  

2 

Omfattning 

Denna policy beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra 

upphandling och inköp.  Upphandlingar och inköp ska verka för långsiktiga och strukturella 

förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar riktning samt tillhandahållande av 

välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader och koncessioner. Samtliga 

medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för att policy och riktlinjer 

efterlevs. Till policyn hör riktlinjer som mer i detalj beskriver verksamheten. 

Mål med upphandlingsverksamheten 

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att 

kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den 

styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll. 

Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett 

affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska 

uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens. 

Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av 

kommunfullmäktige antagna styrdokument. 

 

Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker: 

 

1. Upphandling är verktyget för den goda affären 

2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp 

3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl fungerande konkurrens  

4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert  

5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar 

6. Upphandling ska vara miljömässig och ansvarsfull 

7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart samhälle 

Organisation och ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och samordnar styrningen för all 

upphandling inom kommunen. Varje sektor respektive bolag ansvarar för sitt inköpsbehov 

samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå enligt gällande delegationsordning. 
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Riktlinjer för upphandling och inköp 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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1 

 

Sammanfattning 

Upphandling är inte ett isolerat område utan påverkar och påverkas 

av många områden i den offentliga verksamheten. Att använda upphandling 

för att åstadkomma förändringar i samhället utanför de rent ekonomiska och 

affärsmässiga områden har blivit ett allt vanligare verktyg i offentlig 

verksamhet. 

Regeringen gav 2016 Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en 

nationell upphandlingsstrategi. Denna presenterades hösten 2017 som ett 

led i arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna. Den nationella 

upphandlingsstrategin innehåller tips och råd om hur upphandlande 

myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt strategiska arbete 

med offentliga inköp.  

Dessa riktlinjer är framtagna med inspiration från den nationella 

upphandlingsstrategin.  

Den nationella strategin är uppdelad i sju inriktningsmål. Finspångs 

kommun tar fasta på och låter dessa mål utgöra en naturlig uppdelning och 

genomsyrar kommunens policy och riktlinjer för upphandling.     

Styrdokument för inköp och upphandling består dels av en policy, beslutad 

av kommunfullmäktige, som anger ton och riktning samt dessa 

riktlinjer som ger vägledning om hur policyn ska tillämpas i praktiken. 
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Omfattning 

Dessa riktlinjer beskriver hur Finspångs kommun och helägda bolag ska genomföra 

upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy.  Upphandlingar och inköp ska 

verka för långsiktiga och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar 

riktning samt tillhandahållande av välfungerande avtal för varor, tjänster, byggentreprenader 

och koncessioner. Samtliga medarbetare i kommunen ska inom sina verksamheter ansvara för 

att policy och riktlinjer efterlevs. 

Mål med upphandlingsverksamheten 

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att 

kommunkoncernens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Det är en förutsättning att den 

styrning som finns i Finspångs kommun präglar upphandlingarnas utformning och innehåll. 

Inköp ska göras med hänsyn till livscykelkostnad och upphandlingar ska genomföras på ett 

affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad. Finspångs kommun ska 

uppfattas som en bra affärspartner och upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens. 

Alla inköp i Finspång ska följa gällande lagstiftning och samverka med andra av 

kommunfullmäktige antagna styrdokument. 

Organisation och ansvar 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning och styrningen av all 

upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna. Varje sektor och 

bolag ansvarar för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå 

enligt gällande delegationsordning. Kommunens funktion för upphandling och inköp har till 

uppdrag att: 

 ansvara för upphandling av kommun- respektive koncerngemensamma avtal, 

specifika upphandlingsobjekt samt samordning av upphandlingsbehov.  För 

entreprenadupphandlingar finns dock särskilt riktat ansvar enligt nedan. 

 vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och inköpsfrågor, 

 bidra till att öka kunskapen om den goda affären, 

 arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka Finspångs kommuns kontroll 

över inköpsprocessen. 

Ansvaret för entreprenadupphandlingar ligger på upphandlande sektor/bolag, dock inom 

ramen för kommunens processer och rutiner. 

Kommunens anställda är skyldiga att känna till och använda gällande avtal för att säkerställa 

hög avtalstrohet. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt 

kommunens inköpsprocess. Alla medarbetare ska känna till hur kommunens inköpsbehov 

tillgodoses och ha tillräcklig kunskap om kommunens rutiner för upphandling. Funktionen för 

upphandling och inköp ska löpande ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive 

sektor. Bolagen ansvarar själva för att ta fram uppgifter gällande leverantörstrohet. 

Användarfokus och väl analyserade behov ska ligga till grund för all upphandling. Det är 

varje sektors och bolags ansvar att kartlägga sina respektive behov, att kravställa efterfrågad 

vara/tjänst samt att ha viss kunskap om marknaden. Behovets omfattning ska beräknas utifrån 
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en livscykelkostnad, det vill säga de kostnader som uppkommer i samband med inköp, drift 

och avveckling. 

Inköp, processer och upphandlingsformer 

Inköp – avser alla köp av varor, tjänster samt byggentreprenader som görs inom Finspång 

kommun.  

Inköpsprocessen – avser hela kedjan från behov till beställning, där upphandling är en del. 

Upphandling – avser alla de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 

byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt över direktupphandlingsgränsen. 

Upphandlingsprocess – avser hela kedjan från marknadsundersökning, upprättande av 

förfrågningsunderlag till tecknande av avtal. 

Upphandlingsformer 

Förenklad upphandling 

En upphandling där värdet av det som upphandlas understiger ”tröskelvärdet” för närvarande 

2 096 097 SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i nationellt databas och anbudstiden 

ska vara ”skälig”. 

Öppen upphandling 

En upphandling där värdet av det som upphandlas överstiger ”tröskelvärdet” för närvarande 

2 096 097  SEK (2018). Upphandlingen ska annonseras i både europeisk och nationell databas 

och anbudstiden ska vara minst 30 dagar. 

Ramavtal 

Vid både öppen och förenklad upphandling tecknas avtal. Ramavtal tecknas efter upphandling 

av både varor och tjänster, i första hand inom frekventa områden med stora kvantiteter och 

flera användare, samt vissa kapitalvaror. Vid inköp (avrop) från befintliga ramavtal har 

hänsyn redan tagits till LOU. Beroende på eventuell ”fördelningsnyckel” kan avrop ske 

antingen direkt eller enligt rangordning eller genom en konkurrensutsättning av 

avtalsleverantörena. Inköp (avrop) ska ske skriftligen genom rekvisition eller annan 

dokumentation som uppfyller kraven på en tillfredsställande internkontroll.  

Koncessioner 

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) gäller vid upphandling av bygg- 

och tjänstekoncessioner. Koncession innebär att leverantören får i uppdrag av upphandlande 

myndighet att utföra tjänster åt tredje man. Leverantören tar verksamhetsrisken och 

ersättningen utgörs av rätten att nyttja byggnadsverket eller tjänsten och ta betalt av tredje 

man. LUK har inga detaljerade regler utan upphandlande myndighet kan fritt organisera 

förfarandet så länge de grundläggande principerna och övriga bestämmelser följs. 

Kommunens funktion för upphandling och inköp ansvarar för att ge stöd till verksamheten vid 

upphandling enligt LUK. 

Direktupphandling 

I de fall giltiga avtal saknas kan direktupphandling genomföras om det totala värdet för det 

som ska upphandlas understiger direktupphandlingsgränsen under ett kalenderår. Om behovet 

är återkommande ska totalbeloppet beräknas utifrån förväntad avtalsperiod. Speciella 
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riktlinjer finns framtagna avseende direktupphandlingar som ger detaljerat stöd i 

genomförandet. Dessa riktlinjer ska alltid följas och dessa ska genomföras i enlighet med 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och de allmänna principerna om likabehandling, 

proportionalitet, transparens, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande. 

Samordnade upphandlingar 

Kommunen ska eftersträva att teckna kommungemensamma avtal i de fall behov finns hos 

flera sektorer. En gemensam förfrågan mellan bolagen och kommunen ska ske inför alla 

upphandlingar så att alla parter ges möjlighet att delta. 

I de fall möjligheter finns till samarbete med andra kommuner och till exempel regionen i 

upphandlingsärenden ska dessa möjligheter tas till vara.   

Inriktningsmål för upphandlingsarbetet 

Upphandlingsarbetet ska präglas av strategiska beslut utifrån nedanstående rubriker: 

1. Upphandling är verktyget för den goda affären  

Kommunen, dess tjänstemän och verksamheter ska öka kunskapen om upphandling som 

säkerställer en god affär bland alla som är delaktiga. 

Upphandling används som ett verktyg för att nå verksamhetens mål, utveckla välfärden och ta 

ett samhällsansvar. 

Kommunfullmäktige ska säkerställa att kommunen har tillräckliga resurser för att kunna leva 

upp till policyn. 

2. Upphandling ska ge effektiva offentliga inköp 

God inköpskompetens är en förutsättning för goda affärer. Personer i nyckelpositioner ska 

regelbundet ges möjlighet att fortbilda sig inom dessa områden. 

Inom ramen för kommunens inköpsorganisation hålls utbildningar i frågor som rör 

upphandling och upphandlingslagstiftning.   

Kostnader ska beaktas brett ur ett livscykelperspektiv. 

Satsningar ska göras för att på sikt övergå till en elektronisk inköpsprocess.  

3. Upphandling ska ge en mångfald av leverantörer och väl 

fungerande konkurrens  

Internt ska byggas en kultur som skapar trovärdighet för upphandlingar och konkurrens där 

förberedelsearbete och dialog värdesätts.  

Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ska föra en god dialog före, under 

och efter upphandling för att öka förståelsen för den upphandlande aktörens specifika behov, 

samt vilka lösningar som marknaden kan erbjuda.  

Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av tydlig och god information, vägledning 

och tydliga spelregler för både större och mindre företag samt idéburna organisationer. 
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Upphandlingsunderlag ska formuleras på ett sätt som uppmuntrar företag och organisationer 

att lägga anbud och erbjuda nya och innovativa lösningar. 

Upphandlingar ska genomföras med höga ambitioner att inkludera ett leverantörsperspektiv.   

Utländska leverantörer ska ges möjlighet att delta i upphandlingar med hjälp av hänvisningar 

till internationella standarder eller märkningar. 

Små och medelstora företag ska ges information om hur ett upphandlingsförfarande går till 

och vilka affärsmöjligheter som finns. Av praktiska skäl kommer detta att ske främst med det 

lokala näringslivet. 

Kommunens ambition är att föra en nära och löpande dialog med det lokala näringslivet. 

Upphandlingar ska om möjligt delas i mindre delar för att öka möjligheterna för små och 

medelstora företag att konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. Helhetens 

kostnadseffektivitet ska alltid beaktas.  

Vid upphandling ska nya och innovativa modeller prövas och utvärderas. Ett exempel på detta 

är idéburet offentligt partnerskap (IOP). Dessa partnerskap ingås med lokala idéburna 

organisationer som speglar en mångfald av samhället och som jobbar med demokratiska 

värderingar. Partnerskapen kan vara en viktig kraft i arbetet med värderingar, jämställdhet och 

jämlikhet samt mångfald. Idéburna organisationer är dessutom en röstbärare för grupper i 

samhället som annars kan ha svårt att komma till tals.  

4. Upphandling och avtalsuppföljningar ska göras rättssäkert 

Kommunen ska förhindra förekomsten av korruption, mutor och andra otillbörliga förmåner 

genom interna riktlinjer avseende korruption och mutor.  

Medarbetarna ska ges rätt kunskap för att undvika jäv eller korruption. I detta arbete ska 

kommunen ta stöd från till exempel Institutet mot mutor och Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandlingar och upphandlingsarbete ska präglas av öppenhet och kommunikation vilket 

minskar missförstånd och onödiga rättsprocesser.  

Sektorer, enheter och bolag som genomför upphandlingar ansvarar för sina egna avtal. 

Funktionen för upphandling och inköp ansvarar för kommungemensamma avtal och 

förlängning av dessa. Arbetet med förvaltning och uppföljning bör starta under 

upphandlingsfasen där rätt förutsättningar skapas. 

Kommunen ska ha en hög ambitionsnivån avseende avtals- och upphandlingsuppföljningar. 

Till stöd för detta finns kommunens upphandlingssystem samt stödmaterial och stödverktyg 

hos Upphandlingsmyndigheten. En systematisk uppföljning av ingångna avtal säkerställer att 

kvalitet och pris på varan/tjänsten håller avtalad nivå, att skattemedel används på bästa 

möjliga sätt samt att relationen mellan köpare och leverantör är affärsmässig. Avtals- och 

upphandlingsuppföljningar sker inom ordinarie internkontroll.  

5. Upphandling ska främja innovation och alternativa lösningar 

Kommunen ska använda innovationsupphandlingar som en del av verksamhetsutvecklingen. 
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Innovationsupphandlingar kan vara mer resurskrävande än traditionella upphandlingar men 

genom samarbete och genom att nyttja möjligheter till finansiellt stöd, exempelvis genom 

Vinnova, minimeras riskerna och ger större inflytande i egenskap av beställare.  

I kommunens upphandlingar ska krav på funktion ställas i högre omfattning än specifika krav 

på varor eller tjänster. Detta öppnar möjligheter för att tillvarata leverantörers idéer och 

specialkompetensen om utveckling.  

6. Upphandling ska vara miljömässigt och ansvarsfull 

Kommunens upphandlade leverantörer ska bidra till att kommunens miljö- och klimatmål 

liksom de nationella miljömålen uppnås. I kommunens upphandlingar ska miljökrav alltid 

ställas. En bedömning ska genomföras gällande vilka specifika miljökrav som är relevanta att 

ställa.  

Hänsyn ska tas till livscykelperspektiv vid inköp av varor. Exempelvis kan krav på 

energimärkning av en viss klass ställas, eller att varan ska kunna återvinnas när den kasseras. 

Detta säkerställer att hänsyn tas till varans hela livslängd.  

Krav ska särskilt följas upp i de upphandlingar där miljöpåverkan är centralt, till exempel om 

krav ställts på fossilfritt drivmedel i upphandling av en transporttjänst, så ska det kontrolleras 

vad som tankas. Ansvaret för uppföljning ska tydligt anges i tecknade avtal.   

Till hjälp vid kravställning kan Upphandlingsmyndighetens bibliotek av miljökrav och 

djurskyddskrav användas. 

7. Upphandling är det strategiska verktyget för socialt hållbart 

samhälle 

I upphandlingar ska alltid sociala krav ställas. Vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor 

som är aktuella i respektive upphandling bedöms utifrån vilken vara, tjänst eller 

byggentreprenad som ska upphandlas. Sociala villkor i upphandlingar kan exempelvis vara 

lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män, sysselsättningsmöjligheter, social 

integration, rättvis handel och arbetstagares rättigheter. Genom att ställa dessa krav på 

leverantörer vid upphandling motverkas social dumpning och social hållbarhet främjas. 

Kommunens leverantörer och dess underleverantörer ska fullgöra sina skyldigheter avseende 

skatter och socialförsäkringsavgifter. 

Finspång är en Fairtrade City och detta ska återspeglas i kommunens upphandlingar genom att 

krav på rättvis handel, Fairtrade eller motsvarande, ska ställas där förutsättningar finns på 

marknaden. 

Upphandlingsarbetet ska ta hänsyn till kommunens inriktningsdokument - 

Tillgänglighetspolicy, Kost och måltidspolicy, Personalpolitiskt program samt 

Integrationsstrategi.  

Att ställa krav på ökad digitalisering är ett mål utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i våra 

externa informationskanaler. Det kan exempelvis handla om kravställning på webblösningar 

som bidrar till att optimera webbplatsen och göra innehållet åtkomligt, oberoende av 

webbläsare och skärmstorlek.  

Arbetstagare som utför arbete i andra länder än Sverige ska göra detta under förhållanden som 

är förenliga med ILO:s kärnkonventioner.  
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Vid upphandling ska möjligheten utnyttjas att utföraren erbjuder praktik eller lärlingsplats till 

långtidsarbetslösa med rätt kompetens eller till unga arbetslösa. Möjligheten till att motverka 

en könssegregerad arbetsmarknad ska även den utnyttjas. Detta syftar till att öka 

anställbarheten hos individen samt öka sysselsättningen med offentlig upphandling som 

verktyg.  

Relaterade dokument 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner 

Finspångs kommuns policy för upphandling och inköp 

Finspångs kommuns riktlinjer för direktupphandlingar. 

Finspångs kommuns Kost och måltidspolicy 

Finspångs kommuns Miljöpolicy 

Finspångs kommuns Tillgänglighetspolicy 

 

 

172



  

 

Helén Wallman 

2019-02-26  1 (1)  

Dnr KS.2017.1244  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Finansieringsmodell bemanningscentralen 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har, 2018-02-05, tagit beslut om ny kostnadsmodell för 

Bemanningscentralen.  

 

Översyn kring hantering när det gäller övriga interna debiteringar har påbörjats 

och hanteras av förvaltningen. Önskemål finns att kunna hantera samtliga interna 

debiteringar på motsvarande sätt.  

 

Förvaltningen förslår därför att kommunstyrelsen överlåter till förvaltningen att 

ta beslut om intern finansieringsmodell för bemanningscentralen.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen förslår kommunstyrelsen besluta  

1. Att överlåta till förvaltningen att ta beslut om intern finansieringsmodell 

för Bemanningscentralen.  

2. Att upphäva kommunstyrelsens tidigare tagna beslut 2018-02-05 § 46.  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (45) 

Sammanträdesdatum:  

2018-02-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 46   Dnr: KS.2017.1244 

 

Ny finansieringsmodell bemanningscentralen 

Bakgrund 
I samband med tidigare taget beslut att se över processerna kring bemanning i 
Finspångs kommun har även avdelningen för ekonomi och styrning fått ett uppdrag 
från ledningsgruppen att ta fram en kostnadsmodell för bemanningscentralen. 
Avsikten är att möjliggöra för cheferna att tydligare kunna förutse kostnader för 
vikarier och även möjliggöra för bemanningscentralen att kunna styra sin egen 
bemanning utifrån beställning och behov från verksamheterna.  
 
Avdelningen för ekonomi har tillsammans med representanter för styrgruppen 
bemanning tagit fram ett förslag på modell som har presenterats i styrgruppen och i 
kommunens ledningsgrupp.  
 
Tidigare beslut gällande kostnadsmodell för bemanningscentralen är fastställd i 
kommunstyrelsen 2014-10-06 § 354. Beslutet kring finansiering som togs såg ut 
enligt följande: 
Kommunstyrelsen beslutade att: utöka nuvarande pool med en heltidstjänst och att 
finansieringen av den nya bemanningscentralen sker genom att bokade timmar 
belastar bokande enhet och att overheadkostnaden fördelas ut med grund i hur 
många timmar och hur stor del av långtidsvikariaten som respektive sektor bokar 
under ett år  
 
Förslag på ny kostnadsmodell 
I den nya kostnadsmodellen ska det finnas möjlighet för respektive enhetschef att 
kunna beräkna kostnaden för en bokad vikarie. Modellen baseras på ett fast pris per 
timme när det gäller korttidsvikariat och ett fast pris per beställning när det gäller 
långtidsvikariat.  
 
Ett pris per timme är framtaget som idag är: 
Utbildning: 216,72 kr/timme 
Samhällsbyggnad: 202,75 kr/timme 
Social omsorg: 226,74 kr/timme 
Vård & omsorg: 230,16 kr/timme 
 
Ett pris per långtidsvikariat är framtaget:  
Långtidsvikariat: 467 kr/beställning 
 
Timpriset inkluderar vikariekostnad, PO, övertid, OB, övrig tid och administration. 
Summan skiljer sig mellan sektorerna då sektorerna har olika förutsättningar och 
kostnaderna är fördelade med hänsyn till detta.  
 

174



  

Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 46 (45) 

Sammanträdesdatum:  

2018-02-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Vikariekostnaden är snittkostnaden för personalen i korttidspoolen och 
timvikarierna framtagen per sektor.  
 
Kostnaden för övertid är framtagen med antagandet att hälften av verksamheternas 
övertid beror på att deras vikariebeställning inte blivit tillsatt och att hälften av 
övertiden beror på verksamhetsrelaterade orsaker. Övertiden är därför beräknad 
utifrån sektorernas snittkostnad per månad för övertid delat med två. Antagandet 
kommer att prövas under 2018 för att se om det är rimligt eller inte.  
 
I den övriga tiden ligger kringkostnaderna för personalen i korttidspoolen, som 
obokad tid, bilersättning, arbetskläder, friskvård samt användarkonton. Även 
användarkonton för timvikarier ligger under övrig tid.  
 
Administrationskostnaden består av kostnaderna för bemanningscentralens 
administration, som löner, lokalhyra, telefoni och IT-arbetsplats.  
När det gäller kostnaden för bokning av långtidsvikariat (över 14 dagar) är fast pris 
framtaget utifrån nuvarande administration kring långtidsvikariaten fördelad på en 
kostnad per bokning.  
 
Utöver detta finansieras en rekryterare på 100 procent (40 procent av social omsorg 
och 60 procent av vård och omsorg) samt en Time Care-tjänst på 50 procent (50 
procent av social omsorg och 50 procent av vård och omsorg). 
Det finns också en kostnad för bilar som används inom vård och omsorgs område. 
Kostnaden kommer att fortsätta belasta vård och omsorg.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Anta ny modell för finansiering av bemanningscentralen. Modellen baseras 
på ett fast pris per timme när det gäller korttidsvikariat och ett fast pris per 
beställning när det gäller långtidsvikariat. 
  

2. Kostnaden för nuvarande rekryterare, Time Care-tjänst samt kostnad för 
bilar belastar sektorerna med fördelning enligt ovanstående beskrivning. 
 

3. Beslutet ersätter att-sats gällande finansiering av bemanningscentralen i 
tidigare taget beslut i kommunstyrelsen 2014-10-06 § 354. 
 

- - - - - 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Riktlinjer representation, gåvor, mutor och jäv 

 

Sammanfattning 
I förslag på ny riktlinje samlas information kring all representation och samtliga 
gåvor inom Finspångs kommun. 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på 
medborgarnas uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av 
medel kan motiveras och att alla kostnader har en klar och tydlig 
verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst representationskostnader.  

Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på 
grundläggande värden som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens 
uppfattning av Finspångs kommun baseras bland annat på hur enskild medarbetare 
eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. Alla medarbetare och 
förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att omvärlden 
känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda 
ska handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av 
ovidkommande hänsyn eller intresse. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och 
representationens omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern 
representation och personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda 
arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare är avsikten att öka kunskapen och 
medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda bättre förutsättning att 
känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av gåvor och 
förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när 
dessa erbjuds. 

Ärendet är hanterat i arbetsgivardelegation 2018-09-11 och 2018-12-04. 

 

Förslag till beslut 

Arbetsgivardelegation föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta:  

1. att anta riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jäv 

2. att beslutet ersätter tidigare tagna riktlinjer: Representation FFS 106.00 

fastställd av kommunfullmäktige 1990-06-28 § 103 samt FFS 914.0 

beslutad i kommunfullmäktige 1971-11-25 § 263, 1976-11-25 § 298, 

1993-12-16 § 124, 2002-03-14 § 80 samt 2013-06.19 § 158.  
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Sammanfattning 

I den här riktlinjen samlas information kring all representation och samtliga gåvor inom 

Finspångs kommun. 

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skattemedel och sker på medborgarnas 

uppdrag. Detta medför ett särskilt ansvar för att användning av medel kan motiveras och att 

alla kostnader har en klar och tydlig verksamhetskoppling. Detta gäller inte minst 

representationskostnader. 

Finspångs kommuns verksamhet bygger som all offentlig verksamhet på grundläggande värden 

som saklighet, opartiskhet och objektivitet. Omvärldens uppfattning av Finspångs kommun 

baseras bland annat på hur enskild medarbetare eller förtroendevald uppfattas av omgivningen. 

Alla medarbetare och förtroendevalda är därför ansvariga för att uppträda på ett sådant sätt att 

omvärlden känner förtroende för kommunen. Det innebär att anställda och förtroendevalda ska 

handla på ett sådant sätt att de inte kan misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn 

eller intresse. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra när representation är lämpligt och representationens 

omfattning. Genom riktlinjerna tydliggörs också att intern representation och 

personalvårdsförmåner bidrar till att skapa goda arbetsförhållanden och trivsel i arbetet. Vidare 

är avsikten att öka kunskapen och medvetenheten för att ge medarbetare och förtroendevalda 

bättre förutsättning att känna igen de situationer som bör undvikas när det gäller mottagande av 

gåvor och förmåner och därmed också ge en vägledning till ett lämpligt förhållningssätt när 

dessa erbjuds. 
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Representation 

Representation är en viktig del i Finspångs kommuns verksamhet för att skapa bra relationer 

internt och externt samt för att marknadsföra kommunen. Representation kan vara ett uttryck 

för sedvanlig gästfrihet i form av kommunens värdskap vid exempelvis vänortsbesök och 

studiebesök men också en personalfrämjande åtgärd från kommunen som arbetsgivare. 

Begreppet representation innefattar i den här riktlinjen mat, dryck, kringkostnader, gåvor och 

uppvaktningar. 

Utgångspunkten är att alla som representerar kommunen har ett särskilt ansvar och förväntas 

visa gott omdöme vid utövandet. Representation:  

 ska ha ett direkt samband med och vara till nytta för verksamheten,  

 ska ske med omdöme och med hänsyn tagen till vad som är ekonomiskt berättigat och 

nödvändigt, 

 ska godkännas av behörig chef alternativt ansvarig styrelse eller nämndordförande,  

 får inte förekomma i samband med en pågående upphandling,  

 får inte förekomma i samband med myndighetsutövning,  

 får inte ske regelbundet,  

 i hemmet får endast förekomma i undantagsfall och ska skriftligen godkännas i förväg av 

behörig chef. 

Försiktighet ska iakttas vid återkommande representation mot en och samma person eller 

grupp av personer. I övrigt får inte gåva lämnas i form av bidrag till välgörande ändamål. 

Kommunen kan inte heller ge stöd till välgörande ändamål i form av gratis arbetskraft.  

Dricks ersätts inte av kommunen oavsett sammanhang. Alkohol bekostas i normalfallet inte av 

Finspångs kommun vid intern representation. Om alkoholhaltiga drycker serveras sker det 

med återhållsamhet. Alkoholfria drycker ska finnas som alternativ. Spritdrycker får inte 

förekomma vid varken extern eller intern representation.  

Extern representation 

Extern representation riktar sig mot fysiska och juridiska personer utanför kommunen och 

syftar till att skapa, vidmakthålla och utveckla sådana kontakter som är viktiga för 

verksamheten eller som är ett led i kommunens marknadsföring eller som näringslivsfrämjande 

åtgärder.  

Exempel är representation i samband med kontakter och studiebesök från annan ort, 

marknadsförings- eller näringslivsfrämjande åtgärder, uppvaktningar, kommunens 

representation vid jubileer, invigningar eller andra arrangemang av större dignitet. 
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Representationsgåvor till externa parter kan vara dels profilgåvor, som är gåvor av obetydligt 

värde där kommunens logotype framgår eller representationsgåvor som kan förekomma vid 

exempelvis externa besök, invigningar eller jubileer. 

Redovisning av extern representation 

Extern representation redovisas på särskilt konto och följande ska framgå:  

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn och befattning på samtliga som representationen riktar sig mot (undantag för 

mycket stora grupper där namn inte alltid finns tillgängligt) 

 namn på företag eller organisation som gästen/gästerna företräder 

 

Intern representation 

Intern representation är representation som enbart riktar sig till Finspångs kommuns 

förtroendevalda eller medarbetare. Syftet är att främja den interna verksamheten och därmed 

bidra till att skapa goda arbetsförhållanden. Det kan ske vid exempelvis styrelsesammanträden, 

informationsmöten eller personaltillställningar och kan röra sig om måltider i samband med 

interna utbildningar och interna konferenser, enklare förtäring, blommor samt kultur- och 

fritidsaktiviteter.  

Interna möten, arbetsluncher 

Måltider som Finspångs kommun betalar vid interna möten som är av återkommande eller 

löpande karaktär eller interna arbetsluncher är inte representation utan en skattepliktig förmån 

för den förtroendevalde respektive medarbetaren.  

Enklare förtäring som medarbetare eller förtroendevald bjuds på i anslutning till arbetet är inte 

att betrakta som representation och är heller inte föremål för förmånsbeskattning. Närmare 

anvisningar kring förmånsbeskattning finns på Skatteverkets webbsida www.skv.se. 

Interna kurser, konferenser och studieresor 

Deltagande i interna kurser, konferenser och studieresor ska alltid ha direkt samband med 

kommunens verksamhet och deltagande ska alltid vara godkänt av ansvarig chef. Nyttan av 

arrangemanget ska alltid vara tydlig.  

Redovisning av intern representation 

Intern representation ska redovisas på särskilt konto och anteckning ska göras om: 

 syftet med representationen 

 datum för representationen 

 namn på samtliga som deltar (undantag för mycket stora grupper där namn inte alltid är 

tillgängligt)  

 Pprogram och deltagarförteckning (interna kurser, konferenser och studieresor) bifogas. 

Ändrad fältkod
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Gåvor och uppvaktning till anställda och 

förtroendevalda 

Gåvor till anställda jämställs i princip med ersättning för utfört arbete. Det innebär att en gåva 

från arbetsgivaren alltid är skattepliktig för den anställde. Dock har Skatteverket beslutat om 

beloppsgränser för skatteplikt för att undvika skatt för den anställde och sociala avgifter för 

arbetsgivaren. Gåvor till personal ska alltid ske inom de fastställda beloppsgränserna, dessa 

ändras från år till år och information kring gällande beloppsbegränsningar finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Följande gåvor tillämpas inom Finspångs kommun:  

1. Julgåva 

2. Minnesgåva – gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (minst sex år) i 

samband med att medarbetare fyller 50 år, när en anställning upphör eller efter viss 

anställningstid (Hedersgåva för lång och trogen tjänst - 20 år för förtroendevalda, 25 år för 

medarbetare). 

3. Blommor vid sjukdom eller andra situationer. Som exempel på tillfällen då en medarbetare kan 

uppmärksammas på detta sätt kan nämnas vid nyanställning, barns födelse, allvarlig sjukdom 

eller en nära anhörigs frånfälle.  

 

Julgåva 

Julgåva kan köpas in till medarbetare i kommunen. Värdet på julgåva får uppgå till högst det 

belopp som enligt Skatteverket utgör gräns för skattefrihet. Information om belopp finns på 

Skatteverkets webbsida www.skv.se. Motsvarande belopp kan istället användas till 

personaltillställning (exempelvis jullunch eller personalfest). Personaltillställningar är skattefria om 

de förekommer högst två gånger per inkomstår, annars måste dessa förmånsbeskattas. 

 

Minnesgåva – 50 år 

Varaktigt tillsvidareanställd arbetstagare som fyller 50 år uppvaktas med gåva, som med fördel 

köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av minnesgåva finns 

på kommunens intranät.  

Minnesgåva – arbetstagare går i pension 

Varaktigt tillsvidareanställd som går i pension erhåller en minnesgåva, som utgörs av gåva som 

med fördel köps in från lokal leverantör, och blommor. Information om beställning av 

minnesgåva finns på kommunens intranät.  

  

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod
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Minnesgåva - hedersgåva för lång och trogen tjänst 

(anställd i 25 år, förtroendevald i 20 år) 

Anställda och förtroendevalda inom Finspångs kommun och kommunens helägda bolag, som 

utfört mångårig och gagnande gärning ska hedras med hedersgåva enligt nedan angivna 

grunder.  

Gåva 

Att som kommunens hedersgåva för lång och trogen tjänst kan mottagaren välja ett av följande 

alternativ, armbandsur i guld med inskription, konstverk av i Östergötland verksam konstnär, 

cykel eller resecheck. Konstföreningen i Finspång eller kommunens kulturfunktion ansvarar 

för urvalet av konstverken.  

Guldur, resecheck, presentkort på cykel och konstverk ska ha likvärdigt värde. 

Rekommenderad prisnivå är 8 360000 kronor i gåva i 20193 års penningvärde, räknas upp.   

Samtliga ur och konstverk förses med inskription om utdelningsår, anställningstiden 25 år 

respektive tjänstgöringstid förtroendevald 20 år, givare och mottagarens initialer.  

Anställningstid eller tid som förtroendevald 

Samma regler gäller för anställda och förtroendevalda men med olika kvalificeringstid.  

För att anställda skall erhålla hedersgåva krävs en sammanlagd anställningstid av 25 år i 

Finspångs kommun eller i kommunens helägda bolag. För att förtroendevalda skall erhålla 

samma gåva krävs en sammanlagd tjänstgöringstid av 20 år som företrädare i Finspångs 

kommun, i helägt bolags styrelse eller i organisation där Finspångs kommun har ett starkt 

ägarintresse. Terminsanställningar räknas som halvår.  

Reglerna omfattar samtliga anställningar oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform. 

Reglerna gäller dock ej anställningar som är undantagna genom lag eller förordning; t.ex. 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder, studie- och yrkespraktik.  

Anställda i verksamhet som genom lag, förordning eller avtal övergått från annan offentlig 

huvudman till kommunens organisation äger rätt att tillgodoräkna sig den anställningstiden 

som grund för hedersgåva, tiden räknas ej med om anställningen hos den tidigare 

huvudmannen redan uppmärksammats med hedersgåva.  

Överlämnande av gåva 

Skulle någon anställd, som uppnått den för gåvan stadgade verksamhetstiden, avlida innan 

gåvan överlämnas, skall gåvan i stället överlämnas till vederbörandes familj.  

Beslut om gåva, tidpunkt och form 

Beslut om hedersgåva samt överlämnandet av denna sker vid tidpunkt och i former som 

kKommunfullmäktiges presidium beslutar.  

Förteckning  

Förvaltningen ansvarar för att föra förteckning över utdelade hedersgåvor.  

 

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
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Blommor vid sjukdom eller andra situationer  

Blommor kan ges vid olika tillfällen exempelvis vid nyanställning, barns födelse, arbetstagare 

slutar till följd av egen uppsägning, allvarlig sjukdom eller en nära anhörigs frånfälle. 

Om arbetstagare avlider under anställningen ska det på begravningsdagen flaggas enligt gängse 

regler på halv stång vid kommunhuset. Rutiner för flaggning finns på kommunens intranät.  

I samband med jordfästningen ska verksamheten låta sig representeras och/eller sända en 

representativ krans. Verksamheten kan besluta om eventuell krans och representation även i det fall 

då den avlidne har avgått med pension.  
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Mottagande av gåvor och andra förmåner  

Det är inte möjligt att göra en generell uppställning över vad som är tillåtet och otillåtet när 

det gäller mottagande av gåvor och andra förmåner, eftersom varje situation bedöms för sig 

utifrån flera faktorer. Avsikten är därför att anställda och förtroendevalda inom Finspångs 

kommun och dess bolag ska få en ökad kunskap och medvetenhet samt bättre förutsättning att 

känna igen de situationer som bör undvikas och därmed ge vägledning till ett lämpligt 

förhållningssätt när gåvor eller andra förmåner erbjuds. 

Medarbetare bör ta för vana att tala med sin chef när de erbjuds en förmån i tjänsten. Att 

chefen ger sitt ”godkännande” till en viss förmån riktad till medarbetaren innebär inte att 

mutbrott är uteslutet. Det är alltid upp till berörd person att själv bedöma situationen denne 

ställs inför.  

Om du i ditt arbete blir utsatt för försök till påverkan som känns otillbörlig, bör du genast 

meddela det till din chef eller annan lämplig överordnad. 

Om du skulle få reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett 

otillbörligt sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera 

lämplig överordnad eller om det är den personen det gäller, den personens överordnade.  

Vad är muta?  

Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, 

varor, resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.  

Tagande av muta  

Tagande av muta innebär att en arbetstagare, förtroendevald eller annan, för sig själv eller för 

annan, tar emot, får löfte om eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin 

tjänsteutövning.  

Givande av muta  

Givande av muta innebär att till arbetstagare eller annan som avses i bestämmelsen om 

mutbrott lämna, utlova eller erbjuda, för denne själv eller för annan, muta eller annan 

otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. 

Notera att det är tillräckligt med ett löfte eller ett erbjudande. Gåvan behöver inte ha 

fullbordats. 

Bra kontrollfrågor för den enskilde kan vara: 

 Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig? 

 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?  

 

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott och den som lämnar eller 

erbjuder en muta dömas för bestickning, enligt brottsbalken. Enligt brottsbalken gör en 

arbetstagare sig skyldig till mutbrott om denne” tar emot, låter sig utlova eller begära muta 
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eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning”. Den som gör sig skyldig till givande 

eller tagande av muta kan dömas till böter eller fängelse samt skadestånd gentemot 

mottagarens arbetsgivare. Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser som 

uppsägning eller avsked. 

Ansvaret för mutbrott omfattar alla anställda och förtroendevalda och är oberoende av 

befattning. Ingen yrkeskategori är undantagen. Känsliga befattningar är de som arbetar med 

myndighetsutövning, entreprenader, avtalsförhandling, upphandling och inköp.  

Gåvor, testamenten, affärsverksamhet och lån 

Inom vissa verksamhetsområden hamnar personal ibland i situationer där de kommer i 

kontakt med brukare/kunder som vill ge gåvor t.ex. chokladaskar, blommor eller pengar som 

tack för gott omhändertagande eller bemötande. 

Personal ombeds ibland att bevittna eller medverka vid upprättande av testamenten. 

Det kan även förekomma affärer mellan brukare/kunder och personal. 

Gåvor 

Personal får endast ta emot gåvor av ringa värde under förutsättning att gåvans art och 

omständigheter vid överlämnandet inte kan ge anledning till antagandet eller misstanke om 

särbehandling av brukaren/kunden. Personal kan acceptera exempelvis fikabröd, frukt, 

choklad eller någon mindre sak som brukaren/kunden tillverkat själv. Brukare/kund måste 

vara medveten om att den inte behöver ge personalen något. 

Penninggåvor 

Brukare/kund och anhöriga vill ofta ge pengar till kaffekassan. Personal ska inte ta emot 

kontanter även om det rör sig om små belopp.  

Förmåner och bonusarrangemang 

Ibland erbjuds personalrabatter på t.ex. inköp eller hantverkstjänster från anhöriga till 

brukare/kunder. Förmånen ska inte accepteras. Det förekommer också olika typer av 

bonusarrangemang t ex flygbonus, SJ Prio eller bonusnätter på hotell. En sådan förmån är 

otillbörlig om den tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren. 

Testamenten 

Personal ska inte ta emot ett testamentariskt förordnande från en brukare/kund. Det gäller 

även om personalen inte medverkat vid upprättandet eller inte ens känt till testamentet. 

Personal får inte ta del av eller vara delaktig i upprättande av testamenten. 

Bevittnande av dokument som berör enskild 

Personal ska inte medverka vid bevittnande av olika dokument som berör brukare/kund eller 

deras närstående. Bevittnande av faderskapsbekräftelser undantas. 

Affärsverksamhet 

Affärsverksamheter mellan personal och brukare/kund får inte ske. Det gäller i båda 

riktningar. 
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Lån 

Det är inte tillåtet med lån av pengar eller värdesaker mellan personal och brukare/kund. Det 

gäller i båda riktningar. 

Exempel på otillbörliga förmåner 
 

 Penninglån med särskilt gynnsamma villkor 

 Borgensåtaganden eller skuldtäckning 

 Efterskänkande av fordran, ränta, amortering, köpeskilling osv. 

 Att förfoga över båt, fritidshus, fordon osv. för privat bruk 

 Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor  

 Bonusarrangemang där förmånen inte tillfaller arbetsgivaren 

 Restaurang- eller teaterbesök 

 Studieresor, kurser och konferenser 
 

Exempel på förmåner som normalt anses tillåtna 
 

 Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär. 

 Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor. 

 Personalrabatter som erbjuda alla anställda via personalportalen eller personalklubben  

 

Exempel bland rättsfall 

 

1. Ett vårdbiträde arbetade inom hemtjänsten hos ett äldre par. Vårdbiträdets dotter fick 

köpa parets bil för 3000 kr. trots att den värderas mycket högre. Hovrätten fällde 

vårdbiträdet för mutbrott och dottern för medhjälp. 

2. En chef vid ett servicehus medverkade till att en i huset boende person upprättade 

testamentet till hens förmån och mottog den testamenterade egendomen sedan testatorn 

avlidit. Domstolen dömde chefen till mutbrott. 

3. Ett företag erbjöd en inköpare en freestyle till ett värde av 298 kr. I gengäld skulle 

inköparen beställa varor för sin arbetsgivares räkning för minst 3 290 kr. Erbjudandet 

ansågs otillbörligt. 

4. En chef på ett kommunalt bolag bjöds med sin fru, av ett företag, till Malaga med 3 

dagars arbete och 3 dagar åt fria aktiviteter och till London tor.-sön. Det fanns inget 

formaliserat program. Chefen dömdes för mutbrott och blev förmåntaxerad till 45 000 kr. 

 

Jäv  

Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda regleras bland annat i 

förvaltningslagen och i kommunallagen. De talar om när vi ska anses ha ett sådant intresse i 

ett ärende att vår opartiskhet kan ifrågasättas. Om vi är jäviga får vi inte delta i 

handläggningen av ärendet. Om någon som är jävig deltar i handläggningen kan beslutet 

överklagas på grund av jävet.  

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Om vi känner till någon 

omständighet som kan antas utgöra jäv ska vi meddela detta. Det kan ibland förekomma 

situationer som är svåra att bedöma ur jävssynpunkt. I sådana fall bör vi iaktta försiktighet 

188



R E P R E S E N T A T I O N ,  G Å V O R ,  M U T O R  O C H  J Ä V  

9 

och som förtroendevalda eller anställda avstå från att delta i hanteringen av ärendet. Även här 

gäller således att vi inte ska kunna misstänkas för något felaktigt agerande.  

När föreligger jäv?  

För nämndledamöter och anställda föreligger jäv i följande situationer:  

 Om saken angår oss själva eller någon närstående eller om ärendets utgång kan väntas 

medföra synnerlig nytta eller skada för oss själva eller någon närstående.  

 Om vi är förvaltare eller god man för den som saken angår eller för någon som kan 

vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.  

 Om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som vi själva är knutna till.  

 Om vi har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken.  

 Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet 

för vår opartiskhet i ärendet.  

 För ledamöter i kommunfullmäktige endast den första punkten vid behandling av 

ärenden i kommunfullmäktige. 

Läs mer 

http://skl.se/download/18.47f265d5147af9ff17868398/1408723687055/SKL-om-mutor-

jav.pdf 
Ändrad fältkod
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Kommunstyrelsen  

 

 

Återrapportering aktiva åtgärder för mångfald, 
jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter 

 

Sammanfattning 

 
Enligt Diskrimineringslagen ska ett förebyggande och främjande arbete bedrivas 
genom aktiva åtgärder inom en verksamhet, för att motverka diskriminering.  

Verksamheten ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Vidare ska arbetsgivaren och arbetstagare samverka i arbetet med aktiva åtgärder. 
Arbetet ska genomföras av arbetsgivaren fortlöpande, dessutom ska arbetsgivaren 
skriftligen dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna under året.  

Kommunfullmäktige har, 2017-02-22 § 24 antagit dokument kring aktiva åtgärder 
för mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möjligheter. 

Dokumentet anger grunden för hur arbetet med de aktiva åtgärderna ska bedrivas 
och finns som stöd för verksamheten i Finspångs kommun med bolag. Enligt 
dokumentet ska utvärdering av aktiva åtgärder sammanställas en gång per år och 
återrapporteras till arbetsgivardelegation och kommunstyrelsen i samband med 
bokslut.  

Uppföljningen presenteras i bilaga Aktiva åtgärder uppföljning 2018. I dokumentet 
presenteras fastställda mål, information om genomfört arbete samt förvaltningens 
förslag på fortsatt arbete.  

Återrapportering har skett i arbetsgivardelegation 2019-02-12.  

Bilaga:  Aktiva åtgärder uppföljning 2018 

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. att ta informationen till protokollet. 
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Aktiva åtgärder  

Uppföljning 2018 

För mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och  
möjligheter  
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Aktiva åtgärder uppföljning 2018 

För mångfald, jämställdhet, lika rättigheter och möj-

ligheter 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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Mål för aktiva åtgärder – mångfald, jämställdhet, lika 
rättigheter och möjligheter 2017-2019 
Uppföljning 2018 

 

Cheferna i de olika sektorerna och bolagen har diskuterat frågorna med sina 

ombud och eventuell annan personal och återrapporterat till HR-

avdelningen. Detta är en sammanställning av uppföljningen av 2018 års ak-

tiva åtgärder. 

Arbetsförhållanden: Målet är att arbetsförhållanden och arbetsmiljö i 

koncernens alla verksamheter ska lämpa sig för samtliga anställda oav-

sett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, ålder eller politisk åskådning. 

Delmål: Hälsan hos kvinnor och män ska öka och skillnaden i sjukfrånva-

ron mellan kvinnor och män ska minska. 

Delmål: Samtliga verksamheter inom koncernen ska vara tillgängliga för 

samtliga medarbetare.  

Aktiva åtgärder  

1. Diskutera, gärna på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal hur 

arbetsplatsen ska präglas av öppenhet, tolerans, delaktighet, tillgäng-

lighet och ett inkluderande arbetsklimat  

2. Ett genusperspektiv kan tillämpas på arbetsmiljöarbetet för att syn-

liggöra skillnader i kvinnors och mäns arbetsmiljö.  

 

Kommentar: 

1. Detta diskuteras kontinuerligt på arbetsplatsträffar samt årligen 

på medarbetarsamtal. Till hjälp finns månadens fråga som en 

punkt på APT-agendan och den byts ut varje månad. Några che-

fer använder också kortleken Mångfaldsspelet tillsammans med 

sin personal. 

 

2. På vissa enheter är kvinnor eller män i minoritet. Diskussion har 

förts om de i den underrepresenterade gruppen känner sig exklu-

derade och om så är fallet, hur detta kan åtgärdas. I vissa enheter 

där det arbetar nästan uteslutande kvinnor finns det ett behov av 

att skaffa manliga omklädningsrum. I andra enheter så jobbas det 

på för att försöka ändra attityden hos kunderna så att all personal 

kan hjälpa dem oavsett t.ex. kön. 

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. Fortsatta diskussioner på APT och i medarbetarsamtal. Måna-

dens fråga kommer att fortsatt att erbjudas som stöd till samtal.  

2. Synliggöra mönster inom yrkesroller med syfte att nå större 

mångfald. Hur kan vi prata om dessa mönster för att på sikt lösa 

upp det som tas för norm? Hur kan vi ändra tankesätt i rekryte-
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ringsstadiet för att om möjligt nå ut till en bredare målgrupp? 

Hur tar vi vara på den kompentens som finns i våra verksamheter 

– karriärvägar.  

 

Förvärvsarbete och föräldraskap: Målet är att arbetsförhållanden ska 

anpassas så att kvinnor och män ges samma möjligheter att ta lika stort 

ansvar för barn och hem. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Inför föräldraledighet är det eftersträvansvärt att chef och medarbe-

tare har en dialog om och planerar för hur kontakten med arbetsplat-

sen ska se ut under föräldraledigheten, samt planerar för hur åter-

gången till arbetet kommer att se ut efter ledigheten  

2. Möjliggöra så långt det går utifrån verksamhetens behov, att kvinnor 

och män ska kunna förena arbete med föräldraskap och föräldrale-

dighet.  

 

Kommentar: 

1. Föra dialoger med medarbetare inför föräldraledighet ses som en 

självklarhet och görs på ett naturligt sätt i verksamheterna. Chef 

och medarbetare kommer överens om hur kontakten ska se ut 

under föräldraledigheten och medarbetaren bjuds in till personal-

fester, APT etc. om den föräldralediga så önskar.  

 

2. Det anpassas så långt det är möjligt utifrån verksamhetens behov 

samt medarbetares behov att förena föräldraskap och arbete, tex 

önskemål om lediga dagar eller att få börja arbeta senare under 

dagen. Det tas lika stor hänsyn till män och kvinnors önskemål 

för att kunna möjliggöra att kombinera familjeliv med arbete. 

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. Arbetet fortsätter. 

2. Arbetet fortsätter. 

 

Trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling: Målet är att 

koncernens alla verksamheter ska vara arbetsplatser fria från alla for-

mer av trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande 

särbehandling. Ingen får utsättas för sådana kränkningar. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Riktlinjer och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier 

repressalier och kränkande särbehandling ska vara väl kända av 

samtliga medarbetare 
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2. Förhållningssätt, jargong och arbetsklimat ska diskuteras, förslagsvis 

genomförs det på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtalet. 

 

Kommentar: 

1. Denna riktlinje har diskuterats och gåtts igenom på flera enheters 

arbetsplatsträffar och vissa enheter har redan bokat in genom-

gången av denna riktlinje under 2019 via ett årshjul. Det är även 

viktigt att denna riktlinje blir känd av nyanställd personal.  

2. Arbeta med arbetsklimat och värdegrund är en naturlig del på 

APT, vid medarbetarsamtal samt vid behov. 

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. Under arbetsmiljökonferensen kommer information att ges till 

chefer om riktlinjen för kränkande särbehandling och vikten av 

att varje enhet tar upp den till samtal. 

2. Arbetet fortsätter. 

 

Rekrytering: Målet är att vid all rekrytering sträva mot en jämn köns-

fördelning samt att medarbetarna ska spegla mångfalden i Finspångs 

kommun. 

 

Aktiva åtgärder  

1. För att förhindra diskriminering rekommenderas kompetensbaserad 

rekryteringsprocess.  

2. Positiv särbehandling kan tillämpas vid likvärdiga meriter för att 

möjliggöra en jämnare könsfördelning inom yrkeskategorin.  

 

Kommentar: 

1. Cheferna har gått utbildning i kompetensbaserad rekrytering med 

föreläsaren Malin Lindelöw. Senaste utbildningen var den 6 de-

cember 2018. Vårt nya rekryteringsverktyg Varbi är också upp-

byggd efter kompetensbaserad rekryteringsprocess. Ett problem 

som flera chefer belyser är dock att urvalet ibland är alldeles för 

tunt med knappt några sökande alls. 

2. Jämnare könsfördelning eftersträvas vid nyanställning och vid de 

tillfällen chef har möjlighet att påverka processen. Det är bra för 

arbetsplatsen att ha könsblandade grupper för en positiv och ut-

vecklande arbetsplats.  

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. HR ansvarar för utbildning till chefer i kompetensbaserad rekry-

tering, antingen genom extern föreläsare eller internt. I Varbi 

Recruit finns stödmaterial till att genomföra kompetensbaserad 

rekrytering inför varje ny rekrytering. 
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2. Arbetet fortsätter. 

 

Utveckling: Målet är att alla kvinnor och män som är anställda inom 

koncernen ska ha lika möjligheter till kompetens- och karriärutveckl-

ing, samt att tillvarata alla medarbetares kompetens och erfarenhet.  

 

Aktiva åtgärder  

1. Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medarbetar-

samtalet med fokus på jämställdhet. 

 

Kommentar: 

1. Olika förutsättningar för olika yrkeskategorier där kvinnodomi-

nerade yrken oftare har fler medarbetare per chef vilket gör att 

möjligheten till utveckling begränsas. Svårt att lyfta in i varje in-

divids utvecklingssamtal på grund av detta menar några chefer. 

En personalgrupp som jobbar ständig natt kunde uppleva att de 

inte får samma kompetensutvecklingsmöjligheter som dagperso-

nal får exempelvis att gå på olika föreläsningar/utbildningar.  

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. Arbetet med individuell utvecklingsplan under medarbetarsamta-

let fortsätter. 

 

Särskild kommentar: 

I samband med revidering av dokumentet ser vi att en bredare 

skrivning av frågan skulle vara att föredra. Enbart ett jämställd-

hetsfokus vid upprättande av individuell utvecklingsplan kan ge 

en snäv bild i samtalet. Istället läggs förslag att skriva: 

”Upprätta individuella utvecklingsplaner i samband med medar-

betarsamtalet med utgångspunkt i individens förmågor och in-

tressen. Vilka olika möjligheter finns till kompetensutveckling 

och är dessa tillgängliga för alla oavsett diskrimineringsgrund?” 

 

Lön och anställning: Målet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 

osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor, mellan kvinnor 

och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.  

 

Delmål: Tillsvidareanställning och heltid är den normala anställningen för 

kvinnor och män i koncernens verksamheter.  

 

Aktiva åtgärder 

 

1. Lönekartläggning och analys av bestämmelser och praxis om löner 

och andra anställningsvillkor genomförs årligen.   
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2. Organisera arbetet så att mesta möjliga heltidstjänster skapas och att 

avvikelser från normalanställningen motiveras.  

 

Kommentar: 

1. HR-avdelningen genomför årligen lönekartläggning. Snedsitsar 

ses över.  

2. På flera enheter har alla medarbetare heltidstjänster i botten. Ett 

internt arbete pågår så att fler heltidsanställningar utifrån önske-

mål tillgodoses. De medarbetare som önskar höjd sysselsätt-

ningsgrad ska få detta tillgodosett innan rekrytering får ske. 

 

Förslag fortsatt arbete: 

1. Arbetet fortsätter. 

2. Arbetet fortsätter. 

 

Spridning och förankring av arbetet med aktiva åtgärder: Målet är att 

varje sektor och bolag implementerar dokumentet i sin verksamhets-

planering, dessutom att de aktiva åtgärderna kända av alla medarbe-

tare. 

 

Aktiva åtgärder 

1. Införliva dokumentet, dess mål och aktiva åtgärder i respektive sek-

tor och bolags verksamhetsplan.  

2. Informera och diskutera innehållet i dokumentet minst en gång per 

år, arbetsplatsträffen är ett forum som kan vara aktuellt.  

 

Kommentar: 

1. De flesta enheter har ett jämställdhets- och mångfaldsombud 

som har till uppdrag att se till, tillsammans med chef, att dessa 

frågor är levande och regelbundna i verksamheten. Detta doku-

ment ska vara väl känt hos ombuden. 

2. Vissa enheter har skapat en systematik för det här och fört in Ak-

tiva åtgärder i ett arbetsmiljöårshjul. APT tycker enheterna är ett 

bra forum för att diskutera innehållet i dokumentet.   
 

Förslag fortsatt arbete: 

1. HR ger information om dokument under Arbetsmiljökonferensen 

under våren 2019. Under hösten följer HR-konsult upp arbetet 

med aktiva åtgärder och samlar in uppföljningsdokument från 

chef som resulterar i en sammanställning till politiken. 

 

Utbildningsinsats ska ses över till Jämställdhets- och mångfalds-

ombuden samt chefer. Chef och ombud ska tillsammans arbeta 

med aktiva åtgärder på arbetsplatsen genom att årligen undersöka 

och riskbedöma arbetsplatsen utifrån diskrimineringsgrunderna 

och upprätta handlingsplan. Rekommendation är även att lyfta 

månadens fråga till diskussion under APT.  

2. Arbetet fortsätter. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Förändrad vistelsetid för barn inskrivna i förskola enligt 
Skollagen 8 kap. 6 § 

 

Sammanfattning 
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas 
förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 
veckan. 

 
Finspångs kommun har erbjudit arbetssökande och föräldraledig 
förskoleverksamhet mellan kl. 8.00-11.00, 15 timmar i veckan.  Barnet har getts 
möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i den pedagogisk verksamheten. 

Det finns en stor efterfrågan kring förändrade vistelsetid för barn inskrivna enligt 6 
§.   Det har även inkommit medborgarförslag den 29 september 2018 med 
önskemål om flexibel förskoletid. Förvaltningen har därför tagit fram olika förslag 
för kommunstyrelsen att besluta.  

 
Förslag till beslut:  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta   

 
1. Att förskolan erbjuder flexibel tid, tre timmar om dagen eller fem timmar tre 

dagar i veckan. Detta utifrån barnets bästa, förskolans möjligheter samt 

vårdnadshavarnas önskemål.  

2. Att dokumentet Information om riktlinjer, regler och avgifter för förskola 

och fritidshem fastställt av kommunstyrelsen 2017-06-09 §172 revideras 

utifrån ovanstående att-sats. 
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Förskolan 

 Förändrad vistelsetid för barn inskrivna i 
förskolan enligt skollagen kap. 8.  6 § 

Datum 

Ärendenummer 

Versionsnummer 
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Erbjudande av förskola 

Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i 

förskoleklassen eller grundskolan. Normalt ska barn erbjudas förskola från och med ett års 

ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas 

förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation 

i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- 

eller förtidspensionerade. 

 

 

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola 

från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 

Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av 

förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i 

minst 525 timmar om året. 

 

Regler och riktlinjer i Finspångs kommun 

Finspångs kommun har erbjudit arbetssökande och föräldraledig förskoleverksamhet mellan 

kl. 8.00-11.00, 15 timmar i veckan.  Barnet har getts möjlighet att, för sin egen utveckling, 

delta i den pedagogisk verksamheten. Andra tider har beviljats endast vid inskrivning enligt 

Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i behov av särskilt stöd.  

Det finns en stor efterfrågan kring förändrade vistelsetid för barn inskrivna enligt 6 §    vars 

föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga. Det har även inkommit medborgarförslag den 29 

september 2018 med önskemål om flexibel förskoletid. Medborgarförslaget har stötts av 62 

personer. Förvaltningen har därför tagit fram olika förslag för kommunstyrelsen att besluta 

om.  

 

De olika förslagen och dess kostnader 

Sektor utbildning får i budgettilldelningen 115 900 kr per barn. Av dessa pengar tilldelas 

respektive förskola 89 507 kr/ barn. Dessa ska täcka personalkostnader, läromedel och 

förbrukningsmaterial. Lokal, kost, ledning, administration och övriga overheadkostnader 

budgeteras centralt.  

 

De olika förslagen nedan gällande barnens vistelsetid kommer inte belasta enskilda förskolors 

ekonomi direkt då kostnaderna finansernas centralt. Enligt siffror från den 15 nov 2018 går ca 

15 % (152 barn) av de inskrivna barnen under benämningen 6 § i skollagen.  
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Kostnaderna för måltiderna har en fast samt en rörlig del. Den fasta kostnaden innebär att 

sektor utbildning betalar för samtliga inskrivna barn för läsåret 2018. Den rörliga delen är den 

faktiska kostanden för antalet portioner förskolan beställer. 

 

Exempel: 

Förskola blåbäret består av 100 barn och det är 78 barn som äter lunch. 

(100* 28,565 kr) + (78 *7,87kr) = ca 3471 kr / dag 

 

Om barnen dessutom äter frukost och mellanmål tillkommer ytterligare en kostnad.  

 

På uppdrag av utbildningschef har sektorn utrett följande 5 alternativ:  

1) Behålla 5 dagar i veckan 3 timmar om dagen måndag – fredag kl. 8.00-11.00 

Barnen fortsätter att erbjudas 3 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Barnen får en 

kontinuerlig vistelse på förskolan genom att vara där varje dag. De får också möjlighet 

att delta i den dagliga undervisningen som vanligtvis sker mellan kl. 9-11 varje dag.  

 

Enligt en grupp vårdnadshavare kan detta alternativ upplevas stressigt då vissa 

familjer kan ha lång väg att transportera sig till förskolan. Några menar också att 

barnen blir exkluderade genom att de inte får möjlighet att äta på förskolan. 

 

Under dessa timmar är förskolan bemannad med flest personal vilket kan ge mer 

kvalitativ verksamhet. 

 

Kostnader: 

Medför inga förändrade utgifter.  Personalkostnaderna är de samma som tidigare. 

 

2)  3 dagar i veckan 5 timmar om dagen, kl. 8.00-13.00 

(Enheterna bestämmer vilka dagar barnen ska delta.) 

 

Barnen får delta under en längre period och får möjlighet att äta pedagogiska måltider 

med övriga barn. 

 

Vårdnadshavarna får inte lika många transporter till förskolan.  

 

Under dessa timmar behöver fler barn hjälp vid måltiderna och personalens raster ska 

tas ut, vilket kan medföra mindre vuxentid per barn. Om barnet behöver sova efter 

måltiden, finns det risk att pedagogisk vistelsetid försvinner för barnet.  

 

Detta alternativ kan också innebära att reflektionstider kan planeras in de dagar de 

föräldralediga och arbetssökande barn är lediga från förskolan och på så sätt kan 

vikariekostnader sparas in. Verksamheterna kan behöva öka personaltätheten vid dessa 

tider vilket medför högre personalkostnader. 

 

Kostnader: 

Kostnaderna för luncherna skulle innebära en ökning på ca 3579,60 kr / vecka eller ca 

186 139,2 /år totalt för samtliga barn inom förskoleverksamheten.  
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3) 4 dagar i veckan 4 timmar om dagen, kl. 8.15-12.00 

 

Barnen får en kontinuerlig vistelse på förskolan genom att vara där nästan varje dag. 

De får också möjlighet att delta under den dagliga undervisningen som vanligtvis sker 

mellan kl. 9-11 varje dag. Barnen får dessutom delta under en längre period och får 

möjlighet att äta pedagogiska måltider med övriga barn. 

 

Vårdnadshavarna får inte lika många transporter till förskolan.  

Förskolan är bemannad med flest personalen under denna tid.  

 

Kostnad 

Kostnaderna för luncherna skulle innebära en ökning på ca 4772,8 kr / vecka eller 

ca248 185,6 kr /år totalt för samtliga barn inom förskoleverksamheten.  

 

4) Flexibel tid - tre timmar om dagen eller 5 timmar tre dagar i veckan. 

 

Vårdnadshavarna tillsammans med förskolechef beslutar om vilket alternativ som blir 

bäst utifrån barnets och familjen samt verksamhetens bästa. 

 

Kostnad: 

Verksamheten betalar för antalet portioner som beställs. 7,85 kr/ portion/ dag. 
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Dnr KS.2018.0910  

  

 

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

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

E-förslag flexibel förskoletid  

 

Sammanfattning 

En medborgare i Finspångs kommun inkom 2018-08-29 med nedanstående e-

förslag: flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar i veckan på förskola.  

Förslagsställaren föreslår valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som 

går 15 timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.  

Förslaget har fått stöd av 62 personer. 

 

Barns rätt till förskola styrs genom skollagen1 genom att kommunen ska erbjuda 

förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så mycket de behöver 

med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara 

att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. 

 

Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas 

förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i 

veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de behöver särskilt stöd i sin 

utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. 

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda 

förskola i minst 525 timmar om året.2 

 

Sektor utbildning har sedan tidigare påbörjat en utredning hur dessa 15 timmar i 

veckan ska organiseras och vilken vistelsetid som ska erbjudas utifrån barnets bästa 

och verksamhetens förutsättningar. Konsekvensanalyser kommer bland annat att 

genomföras för att undersöka på vilket sätt barnen kommer att påverkas av att vara 

ledig fyra dagar och vara på förskola tre dagar. Utredaren kommer även att jämföra 

kostnader för de olika alternativen.  

 

Utredaren har kontaktat medborgaren den 20 november 2018 och informerat om att 

Sektor utbildning utreder denna fråga och att ett beslut kommer att fattas inför 

läsåret 2019. 

 

Förvaltningen har därefter slutfört utredningen (KS.2019.0156) och överlämnat 

förslag till beslut till kommunstyrelsen. Förslaget beräknas behandlas  

2019-03-25. 

                                                 
1 Skollag 2010:800 8 kap. 
2 Skollag 2010:800 8 kap. 3-6 § 
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Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 
1. Att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till utredning 

KS.2019.0156 

2. Att meddela beslutet till förslagsställaren 
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e-förslag: flexibel förskoletid 

Sammanfattning 

Flexibel tid på förskola för barn som går 15 timmar per vecka på förskola. 

Beskrivning 

Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15 timmar i veckan på förskolan, 
mot dagens tre timmar fem dagar i veckan.  

Christina Grönlund 

christina.gronlund74@gmail.com 

Onlineunderskrifter 

 
Nr. Namn Datum Kommentar 

 
1 

Christina 
Grönlund 

2018-
05-28  

 
2 

Annelie 
Joelsson 

2018-
06-20  

 
3 

Ulrika 
Johansson 

2018-
07-17  

 
4 

Jessica 
Rimmenstrand 

2018-
07-20  

 
5 Lone Karlsson 

2018-
08-17 

Bra förslag! Barnen skulle må så mycket bättre av att få stanna 5 h istället 
för 3 h. Få vara med och äta lunch och vara med mer i gruppen. Även värt 

för oss sommar en bit att åka! 

 
6 

Evalotta 
Alexandersson 

2018-
08-17 

Verkligen ett bra initiativ. Bättre för både barn och förälder. 

 
7 Keith Lindberg 

2018-
08-17 

När mina barn för första gången började på dagis så var det viktigaste 
barnens utveckling att de skulle få utvecklas och lära sej samspel och hur 

vissa situationer går till. Ett exempel då va att det var viktigt för barnen att 
få vara med vid måltiden att de fick lära dej och lärde dej själva av andra 

barn när de åt och vilket förhållningssätt som gällde.  
Vad får barn en ut av dagis nu i 3 Tim varje dag?  

De går dit äter en frukt leker nån timme och sen är det dags att gå hem 
lagom när de kommit in i leken med sina kamrater.  

Och det blir en stress för barnen att fara fram o tillbaka för så få timmar 
speciellt om man inte har dagis bakom hörnet. 

 
8 

Ulf 
Alexandersson 

2018-
08-17 

Mycket bättre för barnen att få vara 5 h istället för 3 h. Att det inte har 
ändrats tidigare. 

 
9 Olle Svensson 

2018-
08-17 

Skulle underlätta så mycket om barnen fick stanna 5 h istället för 3. Även 
bättre för barnen som får en större chans att vara med i gruppen. 

 
10 Kalle Wincent 

2018-
08-17  

 
11 Nathalie Wall 

2018-
08-17  

 
12 Denise Trysén 

2018-
08-17  

 
13 Ida Olsson 

2018-
08-17  

 
14 Frida Nyberg 

2018-
08-17  

 
15 Laila Karlsson 2018-
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08-17 

 
16 johanna kratz 

2018-
08-17 

Borde vara en självklarhet. Barnen mår så mycket bättre av det än att 
ryckas ifrån verksamheten och uteslutas ur mycket viktiga delar under 

dagens 

 
17 

Billy 
Alexandersson 

2018-
08-17  

 
18 Sandra Karlfeldt 

2018-
08-17  

 
19 

Jonna 
Davidsson 

2018-
08-17 

Jag vill gärna ha 5h 3dagar i veckan istället!  

 
20 

Annalena 
Karlsson  

2018-
08-17  

 
21 

Julia Olsson 
Gunnarsson 

2018-
08-17  

 
22 

Caroline 
Lindström  

2018-
08-17 

Jättebra förslag. Vi bor ca 1.3 mil från vår förskola som kommunen kunde 
erbjuda pga platsbrist. Är nu mammaledig och kan inte ha vår dotter på 

fsk som vi skulle vilja då det blir för dyrt att åka fram och tillbaka för 
3timmar. Väldigt synd att dessa 5timmars dagar togs bort.  

 
23 Karin Oscarsson 

2018-
08-17  

 
24 

Johanna 
Andersson  

2018-
08-17  

 
25 Maria Medin 

2018-
08-17 

När min äldsta son började i förskolan för 6 år sen så gick det minnsan att 
välja tider som passade en själv. Men nu när min yngre son går så måste 
han gå 8-11 vilket inte är ett dugg smidigt för oss utan körkort och när 
man dessutom har en nyfödd bebis att anpassa sig till. En väldigt dum 

ändring ni gjorde som ni borde ändra tillbaka! 

 
26 Emelie Szöcs 

2018-
08-17  

 
27 Jakob Lidberg  

2018-

08-17  

 
28 priscila vergara 

2018-
08-17 

Förslag på valfrihet på fem timmar tre dagar i veckan för barn som går 15 
timmar i veckan på förskolan, mot dagens tre timmar fem dagar i veckan  

ja det tycker jag låter bra 

 
29 Elize Lindholm 

2018-
08-17  

 
30 Linda Ekman 

2018-
08-17  

 
31 Lina Svanström 

2018-
08-17  

 
32 

Alexandra 
Sieversu 

2018-
08-17  

 
33 Sara Johansson 

2018-
08-17  

 
34 

Pontus 
Samuelsson 

2018-
08-17  

 
35 

Maria 
Gustafsson 

2018-
08-17  

 
36 Sofie Daun 

2018-
08-17 

Detta förslag tycker ja är kanon bra 

 
37 

Johanna 
Petersson 

2018-
08-17 

Detta är så i nutid. Det är Inprincip bara Finspångs kommun som inte har 
det såhär vilket är helt under all kritik. Bra e-förslag helt enkelt! Heja, 

håller tummarna! 

 
38 

Yasmin 
Lehnberg 

2018-
08-17 

Jättebra förslag! Helt värdelöst att ha 8-11 då om man har som jag behöva 
väcka barnen för att de ska till förskolan, om de går 9-14 så blir det en 
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lättare morgon! Sen om man inte har plats på samma ort blir det väldigt 
jobbigt & stressigt att packa in alla i bilen ur bilen så hinner man bara hem 

mata & söva den lilla så måste man väcka minstingen igen o i bilen & 
hämta! Bästa förslaget någonsin med 5 tim pass!! 

Jag vet INGEN & jag menar verkligen INGEN som tycker 8-11 är bra tider! 

 
39 

Angelica 
Sievers 

2018-
08-17  

 
40 Pasi Sihvo 

2018-
08-17  

 
41 

Emma 
Kronqvist 

2018-
08-17  

 
42 

Viktoria 
Karlsson 

2018-
08-17  

 
43 Martina Olsson 

2018-
08-17  

 
44 Sanne Greve 

2018-
08-17  

 
45 Hanna Karlsson 

2018-
08-17 

Jag skriver under och samtycker att valfrihet på fem timmar tre dagar i 
veckan ska bli aktuellt!  

 
46 Nathalie Rosen 

2018-
08-18  

 
47 Johan Riska 

2018-
08-18  

 
48 Sofia Nilse  

2018-
08-18 

Håller med 

 
49 

Eva-Lena 
Bertilsson 

2018-
08-18  

 
50 

Matthias 
Andersson  

2018-
08-18  

 
51 

Jessicka 
Samuelsson 

2018-
08-18  

 
52 Malena Asplind 

2018-
08-18  

 
53 Hanna Persson 

2018-
08-19 

Det skulle underlätta våran vardag massa att få gå 3 dagar i veckan med 
5h dagar istället då dessa 3 h/dag är en sån press och framför allt stress.  

 
54 Dennis Nordin 

2018-
08-19  

 
55 Anna Strandin 

2018-
08-21  

 
56 Karin Hägg  

2018-
08-21  

 
57 

Emma 
Grönborg 

2018-
08-21  

 
58 Emil Eriksson 

2018-
08-21  

 
59 

Hampus 
Johannesson  

2018-
08-22  

 
60 Emma Axelhed 

2018-
08-24  

 
61 Frida Rosell 

2018-
08-27  

 
62 Ida Hultmark  

2018-

08-27 

Ett super bra förslag!  
Dårligt för både föräldrar och förskolepersonal att ha barnen 3 tim/dag. 

Skulle ge alla inblandade bättre kvalitetstid.  
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63 Tina Hägglund  

2018-
08-28  
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