
2021 / ÅRSREDOVISNING / 1

FINSPÅNGS KOMMUN

2021
Årsredovisning



2021 / ÅRSREDOVISNING / 2

Årsredovisning 2021, antagen av kommunfullmäktige  
2022-04-27, 2022-§ 50, 2022-05-25 § 70.
Foto omslagsbild: Sofia Hellstedt.
Foto inlaga: Crelle Ekstrand / Crelle Photography, Tony 
Oldenburg / TonaPhoto, Matilda Wik / JS Sverige, Sofia 
Hellstedt, Agneta Östlund, Robert Davidsson, Marika Sjödin, 
Malin Fritiofsson, Ellinor Van Leeuwen samt byråbilder.
Produktion: Roxx Communication Group AB.



2021 / ÅRSREDOVISNING / 3

Innehåll
INLEDNING

4  Kommunstyrelsens ordförande

6  Finspångs kommun

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10  Översikt över verksamhetens 
utveckling

11  Den kommunala koncernen

12   Viktiga förhållanden för resultat 
och  ekonomisk ställning

17  Händelser av väsentlig betydelse

19   Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten

20   God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning

27  Balanskravsresultat

28  Väsentliga personalförhållanden

32  Förväntad utveckling

RÄKENSKAPER

36  Resultaträkning

37  Balansräkning

38   Kassaflödesanalys

39  Noter

58   Driftredovisning

60   Investeringsredovisning

AGENDA 2030

65  Redovisning Agenda 2030

VERKSAMHET OCH EKONOMI 
PER SEKTOR

106  Sektor ledningsstab

108  Sektor social omsorg

110  Sektor samhällsbyggnad

112  Sektor utbildning

114  Sektor vård och omsorg

116   Politisk ledning, kommungemensamma 
kostnader och finansenhet 

VERKSAMHET OCH EKONOMI 
PER BOLAG

120   Finspångs Förvaltnings- och  
Industrihus AB

122  Finspångs Tekniska Verk AB

124  Vallonbygden AB

126  Finspångs Stadsnät Finet AB

REVISIONSBERÄTTELSE

BILAGOR



2021 / ÅRSREDOVISNING / 4



2021 / ÅRSREDOVISNING / 5

Kommunen pekar även ut spännande områden för ny verksam-
hetsmark, precis vad Finspång behöver framåt – för att fortsätta 
arbeta med visionen 30/35. Under året har beslut tagits om 
nytt LSS boende – intill Sundsvägen. Platserna på boendet är 
efterlängtade och fler kommer behöva tillkomma även framåt. 
Även beslut och upphandling av ny förskola i Lotorp, en förskola 
på 6 avdelningar, har genomförts. Samtidigt har även Vallon-
bygden beslutat om byggnation av nya bostäder i Lotorp. Beslut 
om investering av om- och tillbyggnad av Hällestagården också 
tagits, och upphandling pågår. Så, en spännande framtid är att 
vänta i hela Finspång då vi också redan nu har flera spännande 
exploateringar på gång vilket kommer att möjliggöra att ännu 
fler kan bo, arbeta och leva ett gott liv i Finspång.

Ekonomin för året har varit god, vilket ger goda förutsättningar 
framåt för de välfärdsinvesteringar kommunen kommer behöva 
göra. Eftersom vi redan under 2021 såg det goda resultatet så 
har två extra riktade satsningar gjorts under året. Den ena en 
uppmuntran till personal i form av lokala presentkort. Den andra 
en satsning på föreningar utanför tätort, för att ge möjlighet för 
aktivitet riktat mot barn, ungdomar och äldre, besöksnäring samt 
kulturmiljöer. 3 miljoner avsattes för föreningarna och ansök-
ningar var många och intresset mycket stort.

Tyvärr är arbetslösheten i Finspång fortfarande högre än i riket i 
stort. Under året har dels en ny arbetsmarknadsstrategi antagits 
i kommunfullmäktige, dels har en satsning på Unga i arbete eller 
studier gjorts av kommunstyrelsen. Att ge människor möjlighet 
till egen försörjning är en viktig del i arbetet mot hållbarhetsmå-
len i Agenda 2030. Arbetet med målen har fortsatt, men fortfa-
rande påverkas arbetet med förändringsarbete utav pandemin, 

KOMMUNSTYRELSENS 
ORDFÖRANDE

då en del resurser fortsatt gått till att klara av välfärdsuppdraget 
och coronans effekt på våra samtliga verksamheter.

För även 2021 har varit ett år där den kommunala verksamheten 
i hög grad har påverkats av pandemin, till exempel har vaccine-
ring varit en av de uppgifter som har tagit en del av våra resurser. 
Våra verksamheter har behövt anpassa sig till de restriktioner 
som beslutats. Vi i Finspång har hela tiden valt att följa Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer och ibland har det varit 
snabba bud för att ställa om utifrån nya direktiv. Det som blir 
svårt i och med pandemin är att följa statistiken för året. Vad 
säger egentligen siffrorna om antalet timmar inom hemtjänst, 
sjukfrånvaron inom äldreomsorgen eller hur mycket vi rest under 
året?

Ett stort varmt tack för allas insatser under 2021. All personal 
som gjort sitt yttersta för att det, trots alla restriktioner, ska bli så 
bra som möjligt för alla kommunens invånare. Ni har varit fan-
tastiska. Nu önskar jag att ni kommer få en mer normal vardag 
– med färre restriktioner och fler möjligheter till att utveckla våra 
verksamheter och våra anställda så de kan fortsätta att skapa 
en bra vardag för brukare, elever och medborgare.

Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till att Finspång 
kommer närmare vision 30/35 under året. TACK!

"En spännande framtid är 
att vänta i hela Finspång då 
vi också redan nu har flera 
spännande exploateringar 
på gång vilket kommer att 

möjliggöra att ännu fler 
kan bo, arbeta och leva ett 

gott liv i Finspång."

2021 har, trots en pandemi som dämpat lite av 
möjligheten till utvecklingsarbete, varit ett spännande 
år för Finspång. I början av året antogs kommunens 
nya översiktsplan (ÖP) och innan året var slut hade 
den till slut vunnit laga kraft. ÖP 2020 ger kommunen 
möjligheter att växa, både i tätort och runt om i hela 
kommunen.

Ulrika Jeansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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STOCKHOLM
FINSPÅNG

NORRKÖPING

LINKÖPING

FINSPÅNGS KOMMUN I KORTHET

Finspångs kommun ligger i fjärde storstadsregionen. En region med nära en 
halv miljon invånare och 170 000 jobb.

Universitet finns i Norrköping och Linköping. 
Teknisk högskola i Linköping.

Från regionens flygplatser går direktflyg till  
ett antal charterdestinationer.

Finspång är en stark industrikommun med många jobb.  
Antalet anställda personer hos:

Från Finspång till:
NORRKÖPING  32 KM, 37 MIN
LINKÖPING  67 KM, 53 MIN
STOCKHOLM  181 KM, 2 TIM & 19 MIN

3094   personer pendlar till Finspång per arbetsdag.

Siemens Energy AB   2800

Gränges AB   470

Finspångs kommun   1889

Mo Gård    380

Region Östergötland  300

2894    personer pendlar från Finspång per arbetsdag.

Restiderna baseras på snabbaste restid med 
kollektivtrafik.

UTBILDNING

FLYG

PENDLING

INDUSTRIKOMMUN

KOMMUNIKATIONER

2020 är senast tillgänglig statistik.
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100 
KR 

61%

1%

KULTUR- OCH
FRITIDSVERKSAMHET

GRUNDSKOLAN

GYMNASIET

VÅRD OCH OMSORG

ÖVERGRIPANDE
KOMMUNAL VERKSAMHET

BARNOMSORG

22%

7%
9%

VART GÅR SKATTEPENGARNA?

Så här får kommunen sina pengar

Så här används 100 kronor av skattepengarna

Vad kostar verksamheten?

1% kommer från reavinster och ränteintäkter.

7%  kommer från avgifter, hyror och taxor som kommunen 
får för den service som erbjuds. 

9% kommer från verksamhetens statsbidrag.

61% av kommunens intäkter kommer från skatter.

22% kommer från generella stadsbidrag och utjämningsbidrag.

6 kr

3 kr

25 kr

10 kr

38 kr

18 kr

Kronor per år

Kostnad per barn i förskolan 171 891

Kostnad per elev i grundskolan F-9 126 009

Kostnad per elev i gymnasieskolan 147 580

Kostnad per brukare i hemtjänsten 324 058

Kostnad per brukare i särskilt boende 906 736

Källa: Kolada, uppgifter från 2020.
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Förvaltnings- 
berättelse
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 
och tydlig bild av Finspångs kommuns samlade verksamhet 
det gångna året. Det betyder att fokus är på den kommunala 
koncernen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens 
utveckling

Fem år i sammandrag

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 71 mnkr för verksamhetsåret 2021. 
I tabellen nedan ges en överblick över verksamhetens utveckling. Även verksamhetsåret 
2021 har varit ett speciellt år på grund av pandemin. Det har inneburit högre kostnader 
samtidigt som staten har ersatt med medel generellt och riktat.

Definition av nyckeltalen återfinns under rubriken ”Ord och Uttryck” på sidan 134.

• Verksamhetens kostnader ökar med 3,7 % mellan 2020 och 2021.

• Soliditeten fortsätter att öka i både kommunen och koncernen.

• Årets investeringar har finansierats med egna medel.

Den kommunala koncernen

2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter, mnkr 566,9 580,0 548,6 571,0 590,8

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 735,8 -1 804,8 -1 816,3 -1 738,6 -1 823,8

Årets resultat, mnkr 60,1 48,0 41,9 63,3 70,5

Soliditet (%) 32 32 34 33 34

Soliditet inkl. totala pensions- 
förpliktelser (%)

11 14 16 17 19

Investeringar (netto), mnkr -139,5 -160,6 -185,1 -197,2 -229,6

Självfinansieringsgrad (%) 152 92 74 117 93

Långfristig låneskuld, mnkr 1 170,1 1 159,8 1 173,8 1 314,4 1 329,5

Antal anställda 1 898 1 939 1 942 1 974 1 994

Kommunen

2017 2018 2019 2020 2021

Folkmängd 21,6 21,8 21,9 21,8 21,9

Kommunal skattesats (%) 22,15 22,15 22,15 22,15 22,15

Verksamhetens intäkter, mnkr 304,6 305,4 268,7 288,5 285,1

Verksamhetens kostnader, mnkr -1 481,8 -1 517,2 -1 532,0 -1 559,6 -1 603,4

Årets resultat, mnkr 22,9 22,0 13,0 35,4 61,0

Soliditet (%) 27,3 27,8 28,3 26,8 29,0

Soliditet inkl. totala pensions- 
förpliktelser (%)

3,7 6,5 7,6 8,7 11,7

Investeringar (netto), mnkr -76,0 -38,3 -51,0 -91,9 -59,6

Självfinansieringsgrad (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Långfristig låneskuld, mnkr 335,5 291,2 270,2 458,5 389,7

Antal anställda 1 796 1 811 1 848 1 875 1 889

År 2020 är uppdaterat för soliditet, årets resultat, självfinansieringsgrad, verksamhetens kostnader och långfristig 
låneskuld som påverkas av anpassningen till rekommendation R5 om leasing.
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Ledningsstab
inkl. kultur och fritid

Utbildning Social omsorg Vård och omsorg Samhällsbyggnad

Förskola

Grundskola

Grundsärskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildning

LSS-omsorg

Kommunal psykiatri

Försörjningsstöd

Integration

Planering 

Bygg och miljö

Räddningstjänst

Lokalvård

Transporter

Fastigheter

Säkerhets- och 
Miljöstrateger

Central barn- 
och elevhälsa

Individ- och
familjeomsorg

Myndighets-
utövning LSS

Måltidsservice 

Arbetsmarknads-
verksamhet

Kommundirektör

Äldreomsorg, 
hemtjänst

Äldreomsorg, 
särskilt boende

Hälso- och sjukvård

Myndighetsutövning 
äldreomsorg, 

färdtjänst, 
bostadsanpassning

Den kommunala 
koncernen
Den samlade kommunala verksamheten 
 bedrivs i kommunens nämnds- och förvalt-
ningsorganisation och i en bolagskoncern 
med fyra helägda bolag, Finspångs Förvalt-
nings- och industrihus AB (FFIA), Fin-
spångs Tekniska Verk AB, Vallonbygden AB 
och Finspångs Stadsnät Finet AB. Bolags-
formen är i vissa lägen lämpligare, efter-
som den ger en tydlig  ansvarsavgränsning 
och en smidig organisation. Samtliga fyra 
bolag är bildade av kommunen.

Utöver dessa finns två samägda företag, 
Curt Nicolin Gymnasiet AB (CNG) och 
Kommuninvest Ekonomisk Förening. 
Kommunen är också medlem och delägare 
i den ekonomiska föreningen Tillväxt 
Finspång och har samverkan inom Sam-
ordningsförbundet Östra Östergötland. När 
det i årsredovisningen hänvisas till kom-
munkoncernen omfattas endast de bolag 
som kommunen grundat och äger i sin 
helhet. De samägda företagen ingår inte.

Kommunen har samlat hela förvaltnings-
organisationen under kommunstyrelsen 
vilket  betyder att styrelsen har det samlade 
ansvaret för personal, verksamhet och 
ekonomi. Utöver kommunstyrelsen finns 
två myndighetsnämnder, social myndig-
hetsnämnd och bygg- och miljönämnd, 
samt valnämnd och revision.

Finspångs 
kommun

Kommuninvest 
ekonomisk förening

Privata utförare inom tre
väsentliga områdenTillväxt Finspång 

ekonomisk förening

Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB

Finspångs Stadsnät 
Finet AB

Vallonbygden AB
Curt Nicolin Gymnasiet

 (49%)
Finspångs Tekniska 

Verk AB

• Samordnande moderbolag i 
underkoncern.

• Friskola med teknikinriktade 
gymnasieprogram och 
vård- och omsorgsprogram.

• Producerar och distribuerar 
fjärrvärme.

• Tillhandahåller rent vatten.

• Omhändertar avloppsvatten.

• Bedriver grustäkt.

• Ombesörjer renhållning och 
avfallshantering.

• Tillhandahåller service- och 
kommunikationstjänster inom 
IT, TV, telefoni och datanät för 
hushåll och företag.

• Ansvarar för kommunens 
datakommunikation.

• Kommunens organ för 
bostadsförsörjning.

• Drift av fritidsanläggningen 
Arena Grosvad, utförs av Medley.

• Samhällsbetalda resor.

• Vuxenutbildning

(även boendeplatser inom 
LSS-verksamheten).

• Kommunen andel av 
föreningen uppgår till 
0,29 procent. 

• 100 procent av låne-
behovet finansieras 
via föreningen.

• Verka för regional och 
lokal hållbar tillväxt, fler 
företagsetableringar, 
förbättrat företagsklimat 
med mera.

• Verka för att främja näringslivet 
i Finspångs kommun.

• Äga och förvalta aktier och 
värdepapper.

Kommunfullmäktige
med beredningar

Finspångs Förvaltnings- 
och Industrihus AB

Finspångs Stadsnät Finet AB
Finspångs Tekniska Verk AB

Vallonbygden AB
Curt Nicolin Gymnasiet (49%)Demokrati

Bygg- och 
miljönämnd

Arbetsgivar-
delegation

Ekonomi-
beredning

Social 
myndighetsnämnd

Överförmyndare

Lärande

Omsorg

Miljö- och 
samhällsplanering

Valnämnd

Revision

Kommunstyrelse
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Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk 
ställning

Väsentliga förändringar i 
verksamheten

Kommunerna står inför stora krav på omställningar de kommande 
åren, inte minst till följd av att det kommer att råda brist på arbets-
kraft. Det blir allt fler barn, unga och äldre vilket gör att behoven 
av skola, vård och omsorg ökar. Framöver kommer det vara färre 
som ska försörja fler. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
lyfter bland annat att kommunerna kommer att behöva öka sin 
samverkan, ge möjligheter till att förlänga arbetslivet, effektivisera 
och digitalisera sin verksamhet.

Under året har Finspångs kommun anpassat redovisningen 
utifrån rekommendationerna då det gäller riktade statsbidrag 
och finansiell leasing vilket har en positiv resultatpåverkan för  år 
2021.  Av alla externa hyresavtal som kommunen har så är ett 
10-tal avtal bedömda att ses som finansiell leasing och påverkar 
resultatet positivt med 2,2 mnkr.

Finspångs förvaltnings- och industrihus (FFIA):s uppdrag som 
moderbolag är att styra, leda och samordna den kommunala kon-
cernen med fokus på ett effektivt resursutnyttjande. Nya generella 
ägardirektiv är framtagna och beslut har tagits på kommunfull-
mäktige i januari 2021. Moderbolaget erhöll under året koncernbi-
drag från två av tre döttrar om 1 mnkr och lämnade koncernbidrag 
till tredje dottern om 1mnkr. FFIA vill som hyresvärd, tillsammans 
med kommunen, utveckla Rejmyre till en mötesplats för konst, 
kultur och handel. Inga hyresgäster har lämnat hantverksbyn 
under året och läget har trots pandemin varit väldigt stabilt. Verk-
samheten i Rejmyre hade också en bra sommar 2021 utifrån be-
söksstatistik. Utmaningen med driften i Rejmyre är att det fortsatt 
finns stora vakanta ytor i lokalerna, inte minst på våning två och 
tre. Detta innebär att fastigheterna belastas av kostnader för ytor 
som är svåra att hyra ut. Kommunfullmäktige har gett uppdrag till 
FFIA att avyttra lokalerna och det arbetet är inlett. Det finns stora 
utmaningar i att hitta potentiella köpare av fastigheterna. Lägg till 
att fastigheterna till del finns inom förorenade områden vilket gör 
den processen ännu svårare.

Finspångs tekniska verk (FTV) ansvarar för kommunens VA- 
anläggningar. Dessa behöver förnyas för att möta framtidens 
kvalitets- och miljökrav tillsammans med förändringar i klimat 
och ett ambitiöst befolkningsmål. Detta gäller framförallt de 
största anläggningarna Axsäters avloppsreningsverk och Blekens 
vattenverk. Utredningar som rör kapacitetsökning och kvalitets-
förbättring pågår och renovering av avloppsverket har fortsatt 
under året. Det finns fortfarande en stor utmaning i ledningsnätet 
inom framförallt VA. FTV har de senaste åren ökat förnyelsetak-
ten med den underhållsskuld som finns sedan tidigare gör att vi 
måste bibehålla en hög investeringstakt och en hög nivå i vårt 
driftunderhåll för att säkerställa en framtida VA-försörjning. Detta 
i kombination med kommande utbyggnad i nya områden ställer 
stora krav på vår organisation. Separat matinsamling har införts i 
kommunen via grön påse. På Sjömansäng har bomsystem för in-
passering införts. Indikationer på intäktsminskningar på grund av 
minskad vattenförbrukning har föranlett besparingar i verksamhet 
för att kompensera detta. Nya avläsningar har gett högre intäkter 
än förväntat.

Vallonbygden har under året konverterat 20 lokaler eller förråd 
till lägenheter. Bolaget har genomfört en statusinventering av 
samtliga ledningar och rör som finns under mark på respektive 
fastighet. Renoverings- och underhållsåtgärder för cirka 75 
miljoner kronor har genomförts under året. Vid årsskiftet fanns 
38 (38) outhyrda lägenheter varav 20 var under ombyggnation. 
Uthyrningsgraden vid årsskiftet var 98%.

Finet har fortsatt sin utbyggnad av fiber och kommer att växla 
upp utbyggnaden 2021- 2023 för att möta efterfrågan på lands-
bygden. Finet har i slutet av 2021 ändrat avskrivningstiden för 
fiber från 20 till 30 år.

Finspångs kommun har under 2021 fortsatt uppdraget att säkra 
verksamheten utifrån rådande pandemi. Information, skolgång 
och vård är några exempel som krävt extra resurser och för-
ändrade arbetssätt, både från chefer och andra nyckelpersoner. 
Under sommaren hade smittan stabiliserats både nationellt, 
regionalt som lokalt, men med vintern kom ytterligare en våg 
vilket innebar nya restriktioner. Kommunen har fortsatt med sin 
digitala mognad genom arbetet med digitalisering och utveck-
ling av verksamheter samtidigt som pandemin har hanterats.

En utredning om moderbolagets roll presenterades i maj 2021 
för kommunfullmäktige som beslutade att fastighetsägandet 
inom FFIA ska upphöra och fastigheterna avyttras. Detta ska 
vara genomfört senast 1 januari 2024. I början av året sålde 
FFIA Arbetsmarknadsenhetens lokaler till kommunen. Arbete 
pågår med försäljning av industrihotellen. Samtliga bolag arbe-
tar i sina verksamhetsplaner och uppföljningar med de globala 
målen som utgångspunkt.

FTVs produktion av fjärrvärme är sedan 2020 fossiloljefri sedan 
de ersatt sin olja på värmeverket med RME (rapsolja). Under 
året har FTV infört insamling av utsorterat matavfall. De har 
också förberett sig för ansvaret kring insamling av tidningar 
som från och med år 2022 ligger på kommunerna.

Migrationsverket har under året sagt upp 32 lägenhetskontrakt 
och Finspångs kommun har sagt upp 20 lägenhetskontrakt hos 
Vallonbygden. Vallonbygden har under året konverterat 20 loka-
ler eller förråd till lägenheter. Under 2022 påbörjas nybyggnation 
av lägenheter i Lotorp.

En betydande händelse under 2021 är att Finet har fått ta del 
av Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandstöd vilket kommer 
att underlätta för att nå bredbandsmålet på landsbygden. Tre av 
fem sökta områden blev beviljade till ett totalt belopp om 11,3 
mnkr.
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Internationella skeenden1

Politiska beslut

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Finspång har en särställning i landet ur ett näringslivsperspektiv. 
Den månghundraåriga traditionen av tillverkningsindustri har ut-
vecklat de lokala företagen till framgångsrika och globala aktörer 
med spetskompetens inom miljö- och energiteknik. Utöver de 
stora företagen som Siemens Energy, Gränges, Hydro och SSAB, 
finns många små och medelstora företag med starka relationer 
till de internationella företagen genom att vara delar i den kedja 
som krävs för en framgångsrik produktion och en fortsatt stark 
utveckling. Finspångs andra stora näringsgren finns inom olika 
delar av vård- och omsorgssektorn där Region Östergötland och 
Mo Gård är stora arbetsgivare.

Enligt bolagsverket startade 66 stycken företag i Finspång under 
2021. Det är 4 färre än under 2020 men ändå sett till de senaste 
5 åren ett relativt gott antal. Fler än tidigare av de nystartade före-
tagen är aktiebolag och könsbalansen mellan de startade är jämn 
och branschbredden är god. Överlevnadsgraden är 95% efter 3 år 
vilket är ett väldigt bra utfall. Utvecklingen av nyföretagande är läg-
re än riksgenomsnittet men följer mönstret från andra kommuner 
av liknande storlek med ett fåtal väldigt starka arbetsgivare.

Pandemin har påverkat det politiska arbetet främst genom att 
många möten skett digitalt och att beredningarna varit pausade 
under våren 2021.

Under februari antog kommunfullmäktige Översiktsplan 2020, 
Framtid Finspång. Den vann laga kraft i december 2021. Planupp-
drag och planstart för nya detaljplaner för bostäder vid Storhag-
svägen, del av fastigheten Grosvad 1:1 och på del av fastigheten 
Viggestorp 5:1 (Lillsjövägen) är några beslut som fullmäktige 
fattade under året. Utökat verksamhetsområde för kommunalt 
VA - Bränntorp är ett annat viktigt beslut i enlighet med översikts-
planens intentioner.

Kommunfullmäktige beslutade om en mer omfattande utbygg-
nation av Hällestadgården. Lotorps förskola beslutades att 
genomföras av upphandlad entreprenad inom en kostnadsram 
om maximalt 55 mnkr.

FFIA har tagit fram förslag till reviderat generellt ägardirektiv för 
de kommunala bolagen och fullmäktige att fastställde detta under 
våren. Direktivet innehåller principerna för kommunens ägande av 
bolag, generella riktlinjer för samtliga bolag samt det kommunala 
syftet med bolagens verksamhet. Vid sidan av detta relegerar 

Näringslivet

direktivet ansvar och roller mellan kommunen och de olika bolags-
organen. Bolagens specifika uppdrag återfinns i separat ägardirek-
tiv. Under våren har en utredning av bolagskoncernen - moderbola-
gets roll presenterats och kommunfullmäktige beslutade att FFIA 
behåller rollen som moderbolag och aktieinnehavet i Curt Nicolin 
gymnasiet, med målsättningen att släppa rollen som fastighetsä-
gare helt senast den 1/1 2024. FFIA:s näringslivsbefrämjande roll 
tas också bort ur ägardirektivet och FFIA får i uppdrag att ta fram 
förslag på hur FFIA:s fastigheter ska avyttras.

Kommunen förvärvade verksamhetslokalerna för Arbetsmark-
nadsenheten/AME från FFIA och beslutade också under hösten 
om förvärv av en idrottshall (Solhöjden 9) från Siemens. Siemens-
hallen är ett förvärv som säkerställer en del av det behov som 
både skol- och fritidsverksamheten efterfrågar.

Kommunfullmäktige beslutade att gå vidare med en försäkrings-
lösning för förmånsbestämd ålderspension. Den engångskost-
nad som kommunen betalade 2021 kommer att sänka framtida 
kostnader tack vare en trygg förvaltning av pensionsmedlen. 
Kostnaden hamnar också på rätt generation och skjuts inte på 
framtiden.

E-förslaget ”Lekplats med utegym i Rejmyre” resulterade i att 
Rejmyre vägsamfällighet har ansökt och beviljats bidrag från 
Finspångs kommun för anläggande av en lekplats i Rejmyre och 
med stöd från Rejmyre musikförening planeras även ett utegym 
anläggas i anslutning till lekplatsen.

Under året antog fullmäktige nya riktlinjer för serveringstillstånd 
samt en revidering av arbetsmarknadsstrategin.

I oktober beslutades om Landsbygdsutvecklingsmedel - en riktad 
satsning till ideella föreningar. Fullmäktige medgav omfördelning 
medel med 3 mnkr för denna riktade satsning till ideella förening-
ar aktiva på landsbygden.

Flera centralbankers balansomslutning har ökat under pande-
min. Svensk ekonomi är en liten och öppen ekonomi som är 
beroende av omvärlden. Handel är en nyckelfaktor för svensk 
ekonomi. Riksbanken menar att den finansiella sektorn har ökat 
i betydelse.

Riksbankschefen Stefan Ingves menar att ekonomin går från 
tvära kast till mer normal utveckling för de kommande åren. 
Riksbanken menar vidare att en återhämtning skett även i de 
sektorer som drabbades hårdast av pandemin. Hotell och res-
taurang som var en sektor som drabbades hårt återhämtade sig 
under andra delen av 2021.

Inflationen har stigit – framförallt i USA . Energipriser driver upp 
svensk inflation, och de står för 1,7 procentenheter av höstens 
inflation på ca 3,5 procent. Riksbanken gör dock en bedömning 
att energipriserna ökar inte lika snabbt framöver. Men flera bran-
scher signalerar brist på personal och företagen planerar att 
höja priser. Detta bidrar till inflationen den närmaste tiden men 
Riksbanken förväntar sig en lugnare prisutveckling när utbudet 
kommer ikapp.

Riksbanken lyfter att klimatförändringar kan få betydelse för 
den ekonomiska utvecklingen.

• Riksbanken behöver följa, förstå och beakta klimat-
förändringar i sitt policyarbete.

• Extremväder och gradvis uppvärmning kan påverka den  
 ekonomiska utvecklingen.

• Klimatomställningen kan få effekter på både inflation och 
produktion.

1 Stefan Ingves information på ekonomichefsdagarna 14 januari 2022.
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Osäkerheten på arbetsmarknaden på grund av pandemin ledde 
till att arbetslösheten i riket ökade dramatiskt från mitten av 
mars 2020. Speciellt drabbade detta unga vuxna. Under 2021 
har antalet arbetslösa i kommunen åter varit på samma nivå 
eller lägre än under 2019.

Andelen av de ungdomar som står till arbetsmarknadens 
förfogande som är arbetslösa är högre i Finspång än i de andra 
kommunerna i Östergötland.

3094 personer bor i en annan kommun men har sin arbetsplats 
i Finspång. 2894 bor i Finspång men pendlar till en arbetsplats i 
någon annan kommun. Andelen som pendlar in har legat relativt 
konstant under flera år medan antalet som pendlar ut har ökat.

21 889 personer var den 31 december 2021 folkbokförda i 
kommunen, en ökning med 124 personer.

Finspång hade vid årets början 21 765 invånare. Ett 
invandringsunderskott i kombination med låg in- och utflyttning 
resulterade i att befolkningen var konstant under det första 
kvartalet.

Under april och maj ökade inflyttningarna och under maj var 
även invandringen på en mer normal nivå. Detta ledde till att 
befolkningen ökade med 89 personer under första halvåret.
Under de andra halvåret 2021 sjönk invånartalet precis som det 
brukar under några höstmånader för att sedan återhämta sig i 
slutet av året.

Under de närmast följande åren har vi relativt stora årskullar 
som blir 75 år. Gruppen 75+ ökar med ungefär 70 individer per 
år fram till 2025 då antalet stabiliseras.

I åldersgruppen 50-74 år kan vi räkna med en minskning på 30 
individer per år vilket beror på att de som blir 75 år är betydligt 
fler än de som blir 50 år under de närmaste åren.

Under året har befolkningen under 30 år minskat med 17 
personer.

Den befolkningstillväxt kommunen haft under de senaste fem 
åren har framförallt varit via inflyttande i åldrarna 26 till 41 år. 
Många av dessa flyttar in med yngre barn.

Invandringen har varit mycket låg under de senaste två åren. 
Invandringsöverskottet under 2021 var 65 individer. Under 2017 
och 2018 var invandringsöverskottet över 300 personer.

Arbetsmarknaden

In- och utpendling

Demografiska förändringar

IN- OCH UTPENDLING FINSPÅNG

ÖPPET ARBETSLÖSA I FINSPÅNG (-24 ÅR)  PER VECKA

ÖPPET ARBETSLÖSA I FINSPÅNG PER VECKA
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En lokalisering av ett så kallat servicekontor med 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen 
och Skatteverket kommer att ske i Finspång under 2022 och bör 
innebära en bättre service till kommunmedborgarna.
Migrationsverket har flyttat boenden från kommunen under 
2021 vilket innebar färre barn och elever inom förskola och 
skola och fler lediga lägenheter.

Pandemin har inneburit förändringar och omprioriteringar inom 
all kommunal verksamhet. De största kommande utmaningarna 
kommer, som en effekt av pandemin, att finnas inom 
utbildningssektorn, vård och omsorgssektorn samt sektorn för 
social omsorg. Kommunen har en utbildningsskuld att ta igen 
utifrån grundskolans, gymnasieskolans och vuxenutbildningens 
påtvingade distansutbildningsinsatser. Vård och omsorg har 
under året sett att hemtjänsttagare tackat nej till insatser som 
de haft behov av. Vad detta kommer att få för långsiktiga 
konsekvenser återstår att se. Det långsiktigt strategiskt 
viktiga arbetet med Nära vård kommer påverka flera delar av 
kommunens verksamhet.

Den digitala utvecklingen som skett under de senaste två åren 
ställer nya krav på koncernens digitala infrastruktur.

Kommunernas framtidsroll inom det civila försvaret och det 
brottsförebyggande arbetet kommer också att ställa krav på vår 
verksamhet på många olika plan.

Region Östergötland gav under föregående år företaget Juni 
i uppdrag att analysera möjligheter och vilja att efterfråga 
nyproducerade bostäder på marknaden. Denna kunskap ger 
oss ett komplement till kunskapen kring demografiskt drivna 
bostadsbehov. I rapporten analyserades vilka demografiska 
grupper som växer, hur deras bostadsbehov ser ut, samt 
beräknar bostadsbehovet enligt Boverkets metod och enligt 
Junis strategiska marknadsdjupsberäkning. Under 2021 har 
Finspångs kommun gjort en kompletterande mikroanalys 
för att hjälpa kommunens framtida exploatörer med 
marknadsanalys gällande Grosvadsområdet, Stationsområdet 
samt Bönnernviken. En marknadsdag för saluföring av 
exploateringsområdena är planerad under 2022.

En sammanfattning för oss i Finspång är att det finns ett tydligt 
behov av nya bostäder i Finspång som fördelar sig relativt 
jämt på småbostadshus, hyresbostäder samt bostadsrätter 
med eget ägande. Finspångs bostadsmarknad är inte så 
känslig för konjunktursvängningar och överlag finns det en god 
betalningsförmåga. Det finns en ökad osäkerhet på grund av 
kostnadsutvecklingen i råvaror inom bygg och anläggning.

Andra faktorer som leder till 
behovsförändringar avseende 
kommunal service

Marknadsförändringar

Väsentliga risker enligt fastställd 
internkontrollplan 2021

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säker-
ställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och 
ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska 
som de professionella systemen och rutinerna som används för 
att styra verksamhet och ekonomi.

En riskbedömning görs utifrån externa risker, interna risker och 
verksamhetsrisker. I bedömningen vägs även de tre perspekti-
ven medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive 
den anställde in för att få fram en samlad riskbedömning. 
Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att 
motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker.

Det finns upparbetade rutiner och de områden som ska följas 
upp bygger på genomförd risk- och väsentlighetsanalys. 
Kommunstyrelsen får kontinuerligt uppföljning i enlighet med 
beslutad plan. Månadsrapporter skapas i ett verksamhetssys-
tem vilket medför att åtgärder tydliggörs i all rapportering.

Alla väsentliga risker (12 och 16) som påverkar kommunens 
grunduppdrag identifierades i tabellen på nästa sida.

I avsnittet god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
beskrivs de finansiella riskerna, på sida 24.

Konsekvensbeskrivningar



2021 / ÅRSREDOVISNING / 16

IDENTIFIERAD RISK BESKRIVNING ORGANISATORISK ENHET UPPFÖLJNING AV RISK

Verksamhetsrisk

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron ökar Kommunala koncernen Uppföljning av personalstatistik vid 
tertial 2 och årsbokslut

GDPR Felaktig hantering av personupp-
gifter enligt GDPR

Kommunala koncernen Kontinuerlig kontroll av personuppgifter, 
incidentrapportering vid avvikelser

IT Produktionsbortfall på grund av 
avbrott i IT-tjänster

Kommunala koncernen Incidentrapporter vid avbrott

Internrevision SITHS/HSA Utfärdande av felaktig ID-handling Kommunen Revisionskontroll

Migrationsrelaterade intäkter och 
kostnader

Att statsbidragen inte täcker 
kostnaderna för den verksamhet 
som bedrivs

Kommunen Uppföljning av statsbidragen från migra-
tionsverket

Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Kommunen Genomgång av mål. Sker i tertial1 och 2 
samt i årsredovisningen

Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Kommunen Genomgång av mål. Sker i tertial2 samt i 
årsredovisningen

Politisk styrning Att prioriterade uppdrag inte 
genomförs enligt plan

Kommunen Analys av uppdragsuppfyllelse

Samlad kvalitetsrapport Brist på styrning Sektor utbildning Uppföljning och analys av det systema-
tiska kvalitetsarbetet

Behörighet till gymnasiet Elever är ej behöriga till gymnasiet Sektor utbildning Sammanställning av betygskataloger för 
vt och ht

Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse Sektor utbildning Sammanställning av betygskataloger 
för ht

Kränkande särbehandling och 
klagomål

Barn och elever blir kränkta, bris-
tande kvalitet i verksamheten

Sektor utbildning Sammanställning och analys av inciden-
trapportering till huvudman

Resursbrist på nyckelpersoner i 
kommunen

Försvårar efterlevandet och fram-
tagandet av strategiska planer 
samt verkställighet av beslutade 
aktiviteter

Sektor samhällsbyggnad Avstämning framtagande av planer med 
tidsplan

Gällande internavtal finns mellan 
köpare och säljare

Otydlighet i interna överenskom-
melser

Sektor samhällsbyggnad Avtal tecknas med varje köpare. Redovis-
ning av tecknade avtal.

Uppföljning detaljplanearbetet Fastställda mål i ÖP uppnås inte.
Brist på planlagd mark

Sektor samhällsbyggnad Uppföljning av fastställda mål i ÖP 
genom beslutade detaljplaner. Följa upp 
planläget för kommunens detaljplaner 
samt hur många bostäder som de  
bedöms kunna ge.

Lokalresursförsörjning Brist på godkända och verksam-
hetseffektiva lokaler

Sektor samhällsbyggnad Genomförda beslutade lokalinvestering-
ar enligt verksamhetsplan och uppdrag 
från politiken. Sammanställning av 
återrapporterade investeringsprojekt 
innehållande avvikelser och analyser.

Framtagande av verksamhets-
planer

Försvårar efterlevandet utifrån 
strategisk plan och verkställighet 
av beslutade aktiviteter.

Sektor samhällsbyggnad Redovisning av antal åtgärder utifrån 
antalet uppdrag.

Genomförande bakre ledning 
Räddningstjänsten

Risk att kunskapen om systemet 
och att teknisk utrustning inte är 
tillräckligt förberett.

Sektor samhällsbyggnad Kontroll vid övning samt test av systemet 
i form av provlarm.

Följsamhet till Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

Brukare blir kvar i slutenvård Sektor vård och omsorg Följa statistik i Cosmic Link så att 
sektorn inte har kvar brukare i slutenvård 
efter utskrivningsklar.

Vård och omsorgsinsatser Att vi har resurser att verkställa 
beviljade insatser enligt SOL. Att 
trycksår inte uppstår i vård och 
omsorgsverksamheter.

Sektor vård och omsorg Statistik inom hemtjänstområdet så 
att sektorn har resurser att verkställa 
beviljade insatser enligt SOL. Statistik 
av antal trycksår från avvikelsemodulen 
i procapita.

Följsamhet till hygiendirektiv Att medborgare inom vård och 
omsorg inte sprider smitta mellan 
brukare och enheter.

Sektor vård och omsorg 
och sektor social omsorg

Följsamhetsobservationer genomförs 
av hygienombud enligt mall i esmaker, 
rapporteras till MAS.

Utredningar barn och  
ungdomar

Lagstadgad utredningstid hålls 
inte

Sektor social omsorg Sammanställning av utredningstider

Skyddsbedömning vid anmäl-
ningar barn och unga

Andel gjorda skyddsbedömmning-
ar inom lagstadgad tid (24h) och 
med vilken kvalitet de är gjorda

Sektor social omsorg Sammanställning av antal skyddsbe-
dömmningar utförda inom lagstadgad 
tid. Stickprov gällande kvalitet.
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Pensioner är en växande kostnad för kommunerna. Fram 
till 1998 hade kommunerna ett helt förmånsbaserat 
pensionssystem. Därefter infördes en blandmodell där 
arbetsgivaren kostnadsför och utbetalar 4,5 procent av 
lönesumman till pensionsavsättning. För anställda med 
inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp/år kostnadsförs 
dessutom en förmånsbaserad pension på de överskjutande 
lönedelarna, och denna bokas upp som en skuld i 
balansräkningen. Den förmånsbaserade pensionen, enligt 
det gamla pensionsavtalet fram till 1998, redovisas utanför 
balansräkningen som en ansvarsförbindelse och kostnaderna 
redovisas först vid pensionernas utbetalning. För 2021 uppgår 
denna ansvarsförbindelse till 414 mnkr inklusive löneskatt. 
Till följd av ökade pensionsutbetalningar och aktualisering av 
förmånstagare har summan minskat med 12 mnkr jämfört med 
föregående år. Denna del minskar sedan några år för Finspångs 
del. Avsättningarna har under 2021 minskat med 40 mnkr då 
kommunen gått över till en försäkringslösning gällande den 
förmånsbestämda ålderspensionen. Den avgiftsbaserade, 
individuella delen av avtalspensionen (från och med 1998) 
disponeras av den anställde för eget val av förvaltare och 
kostnaden bokförs löpande. Denna kostnad uppgick 2021 till 45 
mnkr inklusive löneskatt, vilket är något högre jämfört med året 
innan.

Kommunen har under några år haft en ekonomisk indikator som 
säger att soliditeten inklusive pensionsskuld ska vara positiv. 
Med hjälp av de senaste årens goda resultat och en minskning 
av ansvarsförbindelsen har kommunen lyckats uppnå målet 
och dessutom öka det med 3 procentenheter under 2021. 
Nyckeltalet uppgår 2021 till 11,7 procent.

2005 avsatte kommunen reavinstmedel från en större 
fastighetsförsäljning till en pensionsmedelsfond. Samtidigt 
öronmärktes motsvarade överskottsmedel inom eget 
kapital. Syftet var att möta kommande ökade utbetalningar 
respektive kostnader. Kommunen har under 2021 sålt 
sitt innehav i kortfristiga pensionsplaceringar till följd av 
kommunfullmäktiges beslut om att försäkra förmånsbestämda 
pensioner enligt KAP-KL och PFA.

Upplysningar totala 
pensionsförpliktelser

Uppföljning av fullmäktiges 
 riktlinjer för förvaltning av 
 pensionsmedel

Händelser av väsentlig 
 betydelse

Även 2021 har präglats och påverkats av pandemin. Nedan 
beskrivs några områden som kommunen särskilt följt under de 
senaste två åren.

Stöd till näringslivet

Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren 2020 om 
ett lokalt stödpaket och stödet upphörde sista december 2021. 
Paket bestod bland annat av att kommunen ska vara generös 
att bevilja anstånd med betalningar till det lokala näringslivet 
samt att förkorta betaltider till det lokala näringslivet vid behov. 
Det  har varit få företag från det lokala näringslivet som ansökt 
om stödet under 2021 jämfört med 2020. De näringsidkare som 
blev beviljade anstånd har reglerat dessa.

Bolagens påverkan

Enligt Finspångs tekniska verk har pandemi påverkat arbetet 
men utan att störa verksamheten i stort.

Covid-19 har påverkat Vallonbygden genom förlängda le-
veranstider av byggmaterial och vitvaror tillsammans med 
ökade priser på byggmaterial. Pandemin har också lett till att 
digitaliseringen har påskyndats då bolaget har tvingats möta ett 
ökat behov av distansarbete och kommunikation med kunder 
på distans.

Pensionsplacering 2020 2021 Andel Policy Avkastning 
under året

Marknadsvärde 
Mnkr

Likvida medel 109 0 0% 0-10%

Nominella  
räntepapper

54 088 0 64% 50-100% 0,0%

Realränte- 
obligationer

0 0 0% 50-100%

Aktier 0-40%

- svenska 2 962 0 10% 0-15% 1,00%

- globala 9 036 0 26% 0-25% 3,10%

Alternativa  
tillgångar

0 0 0 0-10%

Bokfört värde 66 195 0 100% 0,90%

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Avsättning till  
pensioner, inkl  
särskild löneskatt

70 76 83 100 60

Pensionsförpliktelse, 
äldre än 1998, inkl 
särskild löneskatt

491 444 434 426 414

Pensionsförplikt-
else som tryggats i 
 pensionsförsäkring

0 0 0 0 37

Total pensionsskuld 
inkl. försäkring

561 520 517 526 511

Totalt pensionsförsäk-
ringskapital

0 0 0 0 46

- Varav överskottsme-
del

0 0 0 0 0

Förvaltade medel - 
finansiella placeringar

64 65 69 66 0

Återlånade medel 497 465 447 461 465

Konsolideringsgrad % 11 12 13 12 9
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Statsbidrag Covid-19

Till skillnad från 2020 så har det under 2021 inte funnits riktade 
statsbidrag att söka för kommunen till merkostnader för  
skyddsutrustning  man haft under året. Däremot har ersättning 
för kostnader för december 2020 betalats ut med 1,3 mnkr 
under våren 2021.

Kommunen har ett lager med skyddsmaterial som i bokslutet 
värderades till ca 0,8 mnkr.

Sjukfrånvaro

Statens ersättningar för sjukfrånvaron gavs med olika förutsätt-
ningar under 2021. För perioden januari till och med september 
gavs  ersättning med 1,07 procent av den totala lönekostna-
den. För perioden oktober till och med november gavs ingen 
ersättning och för december föreslog regeringen att beslut om 
ersättning skulle ske i januari  och utbetalning i februari 2022.   
Ersättning för december bokfördes år 2022 i enlighet med SKRs 
rekommendationer och blev ca 1,4 mnkr. Sjuklönekostnaden har 
varit svårprognosticerad under året och hamnade på 31,9 mnkr 
inklusive personalomkostnader.  I den officiella sjukstatistiken 
som finns som bilaga syns att sjukfrånvaron ökade för kvinnor 
och i samtliga ålderskategorier om man jämför med 2019. 
Totalt fick kommunen ca 11 mnkr i ersättning för sjuklönekost-
nader  2021 (exklusive decembers ersättning).

Aktiviteter för Covid-19

För att kunna mäta effekterna av pandemin har kommunen ska-
pat särskilda aktiviteter i bokföringen för att särredovisa kost-
naderna. Aktiviteten för covid har inte använts för sjukfrånvaro. 
Kostnadseffekterna av Covid-19 delas in i interna omflyttningar 
och externa kostnadsökningar. Under 2021 har kostnader för 
motsvarande 5,7 mnkr bokats med dessa aktiviteter.

Övriga effekter

Finspångs kommun hade 2021 0,4 mnkr lägre kostnader för 
kurser och konferenser januari  jämfört med 2019. För 2020 var 
skillnaden betydligt större. 2020 var det 1,7 mnkr lägre kostna-
der för kurser och konferenser  jämfört med 2019. Merparten av 
utbildningar 2021 har skett digitalt då kostnader för resor och 
hotell är 1 mnkr lägre än 2019.  Kommunstyrelsen beslutade om 
en extra uppmuntran i form av lokala presentkort till personal. 
Kostnaden blev  cirka 1 mnkr  och blev samtidigt ett stöd till det 
lokala näringslivet.

Rysslands krig mot Ukraina är en mycket oroande händelse och 
kommer att påverka världsekonomin under en lång tid framöver. 
Under första kvartalet 2022 beslutade folkhälsomyndigheten 
att ta bort restriktionerna avseende Covid -19. Vården har dock 
fortfarande ett stort och särskilt ansvar rörande Covid-19. 
Vad detta innebär för Finspångs kommun återstår att se och 
kommer att följas. Inga andra väsentliga händelser än de som 
nämns ovan har inträffat under eller efter årsredovisningens 
slut, men innan årsredovisningen upprättats.

Köp, försäljning, etablering och 
nedläggning av verksamhet

Under våren verkställdes kommunfullmäktiges beslut att köpa 
Lasarettet med tillhörande mark och byggnader av region Öster-
götland. Utredning av fortsatt användningsområde pågår. Under 
året sålde kommunen mark till Vallonbygden och Sehlhall.  Sehl-
hall är byggherre för kommande gruppbostad inom LSS.

FFIA sålde under våren arbetsmarknadsenhetens (AME) lokal till 
kommunen. Kommunen beslutade om köp av Siemenshallen.

Finspångs tekniska verk har under året etablerat Energitjänster med 
försäljning och installation av laddstationer för elbilsladdning.

En nedläggning av ADSLnoderna (via telenätet-koppar) har skett 
under 2021 i Lämmenäs, Hällestad och Finspång. Ökad efter-
frågan av fiber har inneburit att ADSLnoder inte haft ekonomisk 
bärighet. För de kunder som ej har fiber finns mobila lösningar 
från andra leverantörer.
 

Omstrukturering

En omorganisation har skett hos Finspångs tekniska verk. 
Fokus har varit på kundsupport, effektiv administration och 
helhetsansvar för respektive verksamhet. Projekt & Utveckling 
är ett nytt område för extra fokus på gemensamma frågor och 
är utvecklingen av bolaget.
 

Ingångna avtal med väsentlig 
påverkan på verksamheten

Kommunen ser över möjligheten att samverka med andra 
kommuner för att minska sårbarheten och stå bättre rustad för 
framtidens utmaningar. Kommunen samverkar extra med Valde-
marsviks kommun genom att Finspångs kommun säljer persona-
ladministrativt stöd. Bolagen har inte ingått några nya avtal.
 

Större investeringar

De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor samhälls-
byggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruk-
tur, fastigheter och exploatering.

Sedan förra hösten pågår arbetet med centrumutveckling för 
första etappen av Bergslagsvägen. Kommunfullmäktige har 
även beslutat att anslå ytterligare 27 mnkr till Bergslagsvägen 
etapp 2 under 2022.

Projektet med ny förskola i Lotorp fortgår och första start/bygg-
möte sker i januari 2022.

Kommunen köpte sommaren 2020 Hällestadgården från Vallon-
bygden. Under året har förberedelsearbete om en utbyggnad av 
boendet på Hällestadgården genomförts.
Finspångs kommun har flera stora projekt som är påbörjade 
och beräknas fortsätta även kommande år.

Investeringarna för Finspångs Tekniska Verk har under året 
legat på en nivå som är för företaget något högre än normalt. 
Totalt har företaget investerat för 78 mnkr, vid årsskiftet fanns 
pågående projekt på 55 mnkr. Biosteget i Axsäters reningsverk 
har byggts om för framtidssäkring kapacitetsmässigt och förbe-
rett för hårdare miljökrav.
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Under året har Vallonbygden investerat ca 75 mnkr i sina fastig-
heter. Vallonbygden har fortsatt sitt arbete att konvertera lokaler 
till lägenheter bland annat har antalet hyreslägenheter utökats 
på Profilen, Parkvägen och Kapellvägen.  Utöver konverteringar 
till lägenheter har bolaget genomfört renoverings- och under-
hållsåtgärder och 76 nya parkeringsplatser har tillskapats.

Investeringstakten hos Finet har varit hög och de har pågående 
fiberprojekt i många delar av kommunen som till exempel i 
Lotorp/Butbro, Näfstorp, Bremyra och Sonstorps Bruk.
 

Betydande rättstvister

Kommunkoncernen har inte haft några väsentliga rättstvister 
under 2021.

Styrning och uppföljning 
av den kommunala 
verksamheten

Utgångspunkten för budgetplan och verksamhetsutveckling är de 
17 globala målen i Agenda 2030. Vad som görs lokalt påverkar 
också globalt. Motivet för sättet att styra, leda och utveckla 
Finspångs kommun för framtiden har sin grund i detta: att med 
en helhetssyn på verksamheter bidra till en hållbar framtid för 
människor och vår miljö. En del av de globala målen är starkt 
knutna till kommunens bolag vilket ger möjligheter att styra kon-
cernen med en större helhetssyn. Varje mål har ett antal bidrag 
och indikatorer som under budgetprocessen tas fram av politiken 
för att sedan fastställs av kommunfullmäktige. Verkställande 
nivå arbetar sedan med verksamhets- och aktivitetsplaner som 
beskriver vad sektorn eller enheten ska göra för att uppnå målen 
och klara sina uppdrag.

Strategisk plan och budget beslutas av kommunfullmäktige 
inför varje verksamhetsår i november, där det första året utgör 
budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår. 
Kommunfullmäktige tilldelar sektorerna ekonomiska anslag i 
form av nettobudgetar för att bedriva de verksamheter de an-
svarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som 
återstår när intäkter i form av taxor, avgifter och bidrag inte täcker 
verksamhetens kostnader fullt ut.

Resurstilldelningen till de stora verksamhetsområdena förskola, 
fritidshem, grundskola och gymnasieskola utgår från á-priser sat-
ta utifrån jämförelse med andra kommuner och volymförändring-
ar enligt befolkningsprognosen. Tilldelningen till äldreomsorgen 
och LSS-omsorgen bygger på á-priser med sin grund i kostnads-
utjämningen och antalet äldre respektive antalet biståndsbeslut. 
För övriga verksamheter beräknas ett nettoanslag som räknas 
upp med prisindex. I ramarna ingår inte kompensation för löne-

ökningar, dessa ligger centralt i kommungemensamma medel. 
Kommungemensamt reserveras även budgetmedel i form av 
kapitalkostnader (avskrivning och internränta) för de investe-
ringar som beräknas slutföras under året och där sektorn ska få 
budgetkompensation för den ökade kostnaden.

Sektorerna fördelar kommunfullmäktiges nettoanslag i sina in-
ternbudgetar. Det sker brutto uppdelat på intäkter och kostnader 
samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som 
respektive sektor bestämmer.

Justeringar av kommunfullmäktiges fastställda nettobudget 
sker internt mellan ansvarsområden utifrån särskilda beslut i 
kommunstyrelsen och på delegation. Till exempel justeringar för 
löneökningar, kostnadsökningar av annat slag, omorganisation 
eller särskilt avsatta medel. Särskild förteckning över beslut 
uppdateras löpande. Tilläggsanslag utöver fastställd budget kan 
beslutas av kommunfullmäktige under året.

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker inom enheten, sek-
torn, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bedömningen av 
måluppfyllelsen för de 17 globala målen i Agenda 2030 grundar 
sig på hur väl bidragen och resultaten överensstämmer med den 
förväntade progressionen för året. Om resultatet har överträffat 
förväntningarna för året har indikatorn eller bidraget grönmar-
kerats. Har den förväntade utvecklingen inte nåtts rödmarkeras 
parametern. När bedömningen är att resultaten ligger i linje med 
för väntningarna för året har parametern gulmarkerats. Utvärde-
ringen av måluppfyllelsen görs under avsnittet ”God ekonomisk 
hushållning”.

Tertial- och delårsrapporter samt årsredovisning åter rapporteras 
till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har dessutom må-
nadsuppföljningar i maj och oktober samt särskilda uppföljnings-
grupper. Så snart budgetavvikelse befaras eller har konstaterats 
är sektorchef skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina 
befogenheter, så att anslaget kan hållas. Om inte sådana åtgär-
der bedöms som tillräckliga bör sektorchef väcka förslag hos 
kommunstyrelsen till åtgärder så att sektorns totala anslagsram 
kan hållas.

Kommunen använder den så kallade RK-modellen för analys 
av kommunens ekonomi både i budget och bokslutsarbetet. 
Modellen syftar till att analysera fyra viktiga perspektiv som ska 
leda fram till en finansiell bedömning av Finspångs kommun. 
Bedömningen klargör huruvida kommunen har en god ekono-
misk hushållning. De fyra delarna är: resultat, kapacitet, risk och 
kontroll.

1. Förändring av kost- 
nader och intäkter

2. Nettokostnadsandel

3. Självfinanseringsgrad

4. Investeringsvolym

5. Finansnetto

6. Årets resultat

RESULTAT KAPACITET RISK KONTROLL
7. Soliditet

8. Skuldsättningsgrad

9. Kommunens intäkter

10. Likviditetsmått

11. Finansiella netto- 
tillgångar

12. Ränte- och finansie-
ringsrisker

13. Borgensåtagande

14. Totala pensions- 
skulden

15. Budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet

16. Känslighetsanalys
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

För att möta behoven av kommunal verksamhet måste kom-
munen se till att verksamhet och ekonomi genomsyras av god 
ekonomisk hushållning i både kort- och långsiktigt perspektiv.

God ekonomisk hushållning förutsätter ett överskott över tid. 
Det finns flera orsaker till det. Dels är det viktigt att värdesäkra 
det egna kapitalet, så att inte inflationen urgröper kommunens 
ekonomi. Dels behövs en buffert för oförutsedda händelser. 
Dels bör kommunen klara att finansiera investeringar utan att 
låna.

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning 
måste det finnas ett klart samband mellan mål, resursåtgång, 
prestationer, resultat och effekter.

Finspångs kommun uppfyller målen för god ekonomisk hushåll-
ning och även om Agenda 2030 är långsiktiga mål ser vi att vi 
totalt sett har förbättrat oss i det korta perspektivet mot dessa 
mål.
 

Riktlinjer för god ekonomisk 
 hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens 
finansiella som verksamhetsmål nås. Under föregående år inför-
des en ny styrmodell baserad på Agenda 2030 som innehåller 
17 globala mål. Den strategiska planen, som är fastslagen av 
kommunfullmäktige, redovisar de finansiella målen och uttryck-
er de 17 långsiktiga globala målens betydelse för kommunen. 
De finansiella målen och verksamhetsmålen är styrande för 
vad kommunen långsiktigt vill uppnå i frågan om förmögen-
hetsutveckling, verksamhetens omfattning och finansiering 
och tillhandahållandet av tjänster och service till medborgarna 
och samhället. Principen är att varje generation ska finansiera 
sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare 
generationer tjänat ihop och inte heller skjuta upp betalningen 
till framtida generationer.

Via verksamhetens mål ska kommunen göra sitt uppdrag tydligt 
gentemot medborgarna och brukarna. Verksamhetsmålen 
skapar förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande av 

kommunens medel. I verksamhetsmålen bör det därför finnas 
ett tydligt samband mellan resurser, prestationer och effekter.

Kommunfullmäktige kan i samband med budgetbeslut fatta 
beslut om avsteg från målen i dokumentet Riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. För 2021 beslutade kommunfullmäk-
tige att målnivån för årets resultat i förhållande till skatter och 
statsbidrag ska vara 1 procent för att ge utrymme för särskilda 
satsningar, varför utvärderingen görs mot denna målnivå.

Sammanfattande bedömning av mål 
för god ekonomisk hushållning

Utfallet för de finansiella målen för god ekonomisk hushållning 
är att sex av sex finansiella mål uppnås för året. De senaste 
årens resultat har varit positivt men resultaten 2020 och 2021 
påverkas till stor del av ökade generella statsbidrag på grund av 
pandemin. År 2018 och 2019 ökade verksamhetens kostnader 
snabbare än ökningen av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. Detta bör beaktas framåt då de generella stats-
bidragen bedöms minska. Den långsiktiga betalningsberedska-
pen är stabil då det egna kapitalet ökar. Kommunens kortsiktiga 
betalningsförmåga har minskat under 2021 bland annat på 
grund av att kommunen sålt sitt innehav i kortfristiga pen-
sionsplaceringar samtidigt som de kortfristiga skulderna ökat. 
Avsättningarna minskade under 2021 till följd av övergången till 
en försäkringslösning för den förmånsbestämda ålderspensio-
nen. Prognossäkerheten kan förbättras men under pandemiåren 
har prognosarbetet präglats av osäkerhet.

När det gäller de långsiktiga målen i Agenda 2030 har kommu-
nen för 2021 fler mål där resultatet överträffat förväntningarna 
för året än vid årsredovisningen 2020. Det ses som en indika-
tion på att den nya styrmodellen och det förändrade arbetssätt 
den innebär har tagit fart.

I följande avsnitt ges en mer ingående beskrivning av de finan-
siella målen och målen i Agenda 2030.

Avstämning av finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning

Nedan visas kommunens finansiella mål och bedömning av
måluppfyllelsen för 2021.

Finansiella mål Resultat Måluppfyllelse

Årets resultat (före balans kravsutredning) ska årligen 
uppgå till två procent av skatteintäkter, generella stats-
bidrag och kommunal ekonomisk utjämning. För 2021 
beslutades att sänka målet till 1 procent.

Årets resultat uppgår till 4,2 procent av  
skatteintäkter och statsbidrag.

Målet är uppfyllt.

Kommunens eget kapital ska inflationssäkras. Årets resultat uppgick till 8,8 procent av eget kapital. 
Inflationen (KPI) låg i december 2021 på 3,9 procent.

Målet är uppfyllt.

Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka 
eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsför-
pliktelse ska vara större än noll.

Soliditeten enligt blandmodellen ökade med 2,2 procent. 
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen är 11,7 procent.

Målet är uppfyllt.

Kommunens nettokostnader ska inte öka snabb-
are än skatteintäkter, generella stats bidrag och 
kommunalekono misk utjämning.

Verksamhetens nettokostnader ökade med 3,7 procent. 
Skatteintäk-ter och statsbidrag ökade med 4,9 procent.

Målet är uppfyllt.

Investeringar bör finansieras med egna medel. Endast 
stora och långsik-tiga investeringar eller investeringar 
som innebär lägre eller lika driftkostnader kan  
lånefinansieras.

Självfinansieringsgraden uppgår till över 100 procent vil-
ket innebär att kommunen själv kan finansiera samtliga 
investeringar.

Målet är uppfyllt.

Kommunens skattesats ska vara oförändrad. Skattesatsen är oförändrad. Målet är uppfyllt.
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En förutsättning för att uppnå och behålla en god ekonomisk 
hushållning är att följsamheten mellan löpande intäkter och 
kostnader är god. Det är av yttersta vikt att kommunens 
nettokostnadsutveckling följer utvecklingen av skatteintäkterna 
och generella statsbidrag. Bruttokostnaderna har ökat med 
0,1 procent under 2021. Bruttointäkterna har minskat med 1,2 
procent vilket till stor del beror på minskade statsbidrag. Inom 
sektor utbildning har bidragen från Migrationsverket minskat 
med 10,3 mnkr till följd av avflyttning under året. Under 2020 
erhöll kommunen 10,9 mnkr i riktade statsbidrag för ökade 
kostnader för Covid-19 (skyddsmaterial, korttidsavdelningar 
mm). Statsbidraget upphörde 2020 men 1,2 mnkr  för 
decembers kostnader erhölls våren 2021.  

2. Nettokostnadsandel
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Förändring verksamhetens kostnader

Förändring verksamhetens bruttokostnader

Förändring verksamhetens bruttointäkter

Förändring skatteintäkter och statsbidrag

I avsnittet nedan ges en finansiell sammanställning utifrån de 
nyckeltal som påverkar de finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning. Resultat och kapacitet visar vilken balans 
kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året  
och över tiden. Nyckeltal för risk och kontroll visar om det finns 
några risker som som kan påverka kommunens resultat och 
kapacitet och vilken kontroll kommunen har över den finansiella 
utvecklingen.

Under året har en anpassning skett till redovisnings bestäm-
melserna om leasing. Det innebär att vissa hyresavtal nu 
redovisas som finansiell leasing istället för operationell 
leasing. Det påverkar en del nyckeltal i avsnittet nedan för 
räkenskapsåret 2021 och jämförelseåret 2020. Operationella 
leasingavtal syns i resultaträkningen bland verksamhetens 
kostnader i form av leasingavgifter. Finansiella leasingavtal 
redovisas både i balansräkningen, som tillgång och skuld, och 
i resultaträkningen som avskrivning och räntekostnad. Över 
tid kommer kommunen ha samma kostnad oavsett om det är 
ett finansiellt eller operationellt leasingavtal men vid finansiell 
leasing är det högre kostnad i början av leasingperioden. De 
nyckeltal som påverkas för jämförelseåret 2020 är markerade i 
tabellerna nedan.

Resultat och kapacitet

Här presenteras de nyckeltal och diagram som beskriver 
kommunens resultatutveckling och kapacitet att möta nya 
utmaningar. Varje del kommenteras.

1. Förändring av kostnader och intäkter

(Procentuell  
förändring)

2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens netto-
kostnader

6,5 3,7 3,6 1,8* 3,7

Skatteintäkter och 
generella statsbidrag

1,8 2,7 3,3 4,3 4,9

Lönekostnader inkl. PO 6 4 11 3 3

Pensionskostnader 14 6 -4 16 19

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamheten/skatte-
int. och statsbidr.

88,9 89,5 90,0 86,2* 84,5

Pensionerna/skatteint. 
och statsbidr.

5,2 5,4 5,2 5,6 6,4

Avskrivningar/skatte-
int. och statsbidr.

3,8 3,9 4,0 4,9* 4,9

Finansnetto/skatteint. 
och statsbidr.

0,2 -0,6 -0,2 -0,7* 0,1

Nettokostnader/ skat-
teint. och statsbidr.

98,2 98,3 99,0 97,4* 95,8

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Viktigt för kommunens ekonomi är hur nettokostnaderna 
utvecklas i förhållande till skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Nyckeltalet speglar hur stor del av skatter och 
statsbidrag som den löpande driften i verksamheten tar 
i anspråk. Det utrymme som finns kvar kan användas för 
amortering av långfristiga lån, finansiering av investeringar 
samt framtida sparande.

Årets nettokostnader, uppgår till 95,8 procent av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och finansnetto. Det är en minskning med 1,6 
procent jämfört med 2020.

Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har 
kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och 
intäkter och därmed ett positivt resultat. Som måttstock inom 
kommunsektorn för att bedöma om god ekonomisk hushållning 
uppnås brukar sägas att nettokostnadsandelen bör ligga under 
98 procent sett över tid. År 2020 och 2021 påverkas bland 
annat av extra generella statsbidrag vilket gör att analysen 
måste göras från några år bakåt i tiden. 2019 låg kommunen 
på gränsen för vad som är bra för en trygg framtid och 
prioriteten framåt bör ligga på att stävja kostnadsökningarna då 
statsbidragen kommer att minskas under kommande år.
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Koncern 2017 2018 2019 2020 2021

Internt tillförda medel, 
mnkr

212 148 103 232* 213

Årets netto- 
investeringar, mnkr

-139 -160 -185 -197 -229

Självfinansieringsgrad, 
%

152 92 74 117* 93

Kommun

Internt tillförda medel, 
mnkr

126 80 38 139* 113

Årets netto- 
investeringar, mnkr

-76 -38 -51 -103 -60

Självfinansieringsgrad, 
%

100 100 98 100 100

Årets reinvesteringar, 
mnkr

-34 -15 -38 -21 -21

Självfinansieringsgrad 
av reinvestering

100 100 100 100 100

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Koncern

Investeringsvolym/ 
Nettokostnader

8 9 10 11 13

Kommun

Investeringsvolym/ 
Nettokostnader

6 4 4 7 5

Bruttoinvesteringar/ 
avskrivningar

161 94 97 136* 90

Koncern 2017 2018 2019 2020 2021

Årets resultat, mnkr 60 48 42 63* 71

Resultat efter finansiel-
la poster, mnkr

36 24 28 50 11

Kommun

Årets resultat, mnkr 22,9 22,5 13 35* 61

Årets resultat, mnkr, 
exkl. jämförelsestöran-
de poster

22,9 22,5 13 35* 61

Årets resultat/skatte-
intäkter och generella 
statsbidrag, %

1,8 1,7 1,0 2,6* 4,2

Årets resultat/eget 
kapital (%)

4,2 3,9 2,2 5,6* 8,8

25,3
28,1 26,8
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3. Självfinansieringsgrad av investeringar

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

4. Årets investeringar

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

För en genomsnittlig kommun i Sverige uppgår 
investeringsvolymen till mellan fem och sju procent av 
nettokostnaderna. Då kommunens nettokostnader ökar 
snabbare än vad investeringstakten i kommunen just nu ökat 
innebär det att nyckeltalet minskat med 2 %.

Bruttoinvesteringar i relation till avskrivningar visar i vilken mån 
kommunen reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna 
skrivs av. Det är nödvändigt med reinvesteringar för att 
kommunens tillgångar ska stå sig i värde.

5. Finansnetto

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter 
och räntekostnader. Kommunens ränteintäkter kommer 
från avkastning på koncerninterna lån och orealiserade 
vinster vid värdering av finansiella omsättningstillgångar. 
I räntekostnaderna ingår ränta på pensionsskulden. Årets 
finansnetto uppgår till -1,4 mnkr, vilket är 5,6 mnkr bättre än 
budgeterat. I budgeten ingår inte räntekostnader för finansiella 
leasingavtal som i bokslutet uppgår till 3,5 mnkr. Här återfinns 
även räntekostnader för lån och derivat kopplade till fastigheten 
Bildningen som blev något lägre än budgeterat.

6. Årets resultat

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Finspångs kommunkoncern redovisar ett resultat på 71 mnkr. 
Alla bolag utom FFIA redovisar ett plusresultat. Bolagens 
resultat på sista raden påverkas av bokslutsdispositioner vilket 
försvårar analysen av utvecklingen. Ett annat mått att mäta 
bolagens resultat är resultat efter finansiella poster. I tabellen 
ovan redovisas detta mått för bolagskoncernen exklusive 
kommunen.

Kommunens verksamhet redovisar ett överskott på 61 mnkr. 
Budgeterat resultat för 2021 för kommunen uppgår till 15 mnkr. 

Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med 46 mnkr.
Ett av kommunens mål för god hållbar ekonomisk hushållning 
är att resultatet ska uppgå till 1 procent av skatteintäkter 
och statsbidrag. Ett sådant resultat ger utrymme för att 
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(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Koncern

Soliditet 32 32 34 33* 34

Kommun

Soliditet 27 28 28 27* 29

Soliditet exkl.  
internbank

46 48 50 43* 49

Soliditet inkl. ansvars-
förbindelse

3,7 7,0 7,6 8,7* 11,7

Tillgångsförändring 1 1 0,5 12,4* 1,2

Förändring eget kapital 
exkl. avskrivningar.

4,2 3,9 2,2 6,5* 9,7

(Procent) 2017 2018 2019 2020 2021

Total skuldsättnings-
grad

73 72 72 73* 71

– varav avsättningar 4 4 4 5* 3

– varav kortfristig 
skuldsättningsgrad

13 13 12 11* 11

– varav långfristig 
skuldsättningsgrad

56 55 56 57* 57

mnkr

Budgeterat resultat 15

Underskott i sektorernas verksamheter -17

Överskott i sektorers verksamheter, inklusive politisk 
ledning

27

Överskott i kommungemensamma kostnader  
(lönerevision, avskrivningar, utvecklingspott)

13

Överskott i finansieringsverksamheten (finansiella 
intäkter o kostnader, nedskrivningar)

23

Årets resultat i resultaträkningen 61

över en längre tid självfinansiera större delen av normal 
investeringsvolym i kommunen. Det innebär att kommunens 
kort- och långsiktiga finansiella handlingsutrymme, i form av 
likviditet och soliditet behålls. Styrtalet uppgår för 2021 till 
4,2 procent och därmed är målet uppfyllt men man bör ha i 
beaktande att 2021 är ett speciellt år.

Nedan presenteras en enklare förklaring av förhållandet mellan 
avsatt budget och uppnått resultat vid årets slut för kommunen 
(budget för den kommunala koncernen upprättats inte).

Det är två sektorer som redovisar underskott, sektor social 
omsorg och sektor utbildning medan sektor vård och omsorg 
redovisar ett stort överskott. Kostnader för försörjningsstöd 
redovisar ett underskott jämfört med budget om 7 mnkr men 
kostnaden ligger i paritet med liknande kommuner de senaste 
åren. Externa LSS-boendeplatser är dyrare än om kommunen 
kan bedriva dem i egen regi men det finns inte tillräckligt många 
egna platser inom kommunen (redovisar 10 mnkr i underskott). 
Gymnasieverksamheten redovisar ett underskott om 9,4 
mnkr på grund av att verksamheten har svårt att hålla sig till 
budgetramen med den struktur och de volymer verksamheten 
har idag. Volymerna inom hemtjänstverksamheten har varit 
lägre än vad som antagits i budgetarbetet inför 2021 vilket har 
lett till ett överskott om 14 mnkr jämfört med budget.

7. Soliditet

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalnings-
beredskap, det vill säga hur stor del av kommunens tillgångar 
som finansieras med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen 
har desto lägre är skuldsättningsgraden då resterande del 
upp till 100 procent utgör kommunens skulder. Hur soliditeten 
utvecklas beror på faktorerna årets resultat samt förändringen 
av tillgångarna. Ett viktigt kriterium för god ekonomisk 
hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas 
utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. Ju högre soliditet, 
desto starkare blir den långsiktiga finansiella kapaciteten.

Kommunkoncernens soliditet utvecklas åt rätt håll över 
hela perioden och har en något bättre utveckling än enbart 
kommunen vilket är positivt då det pekar på att bolagen bidrar 
till förbättringen.

Kommunens soliditet på 29 procent är en ökning med 2 
procent, jämfört med året innan. Vid jämförelse av Finspångs 
kommuns soliditet med andra kommuners är det viktigt att 
komma ihåg att vi inom koncernen har en internbank, vilket 
innebär att vi har dotterbolagens skulder i balansräkningen 
samt fordringar på bolagen. Det gör att vår balansomslutning 
ökar och därmed minskar soliditeten. Justeras soliditeten 
för vidareutlåningen till kommunens bolag är den istället 49 
procent, vilket är en ökning. En soliditetsnivå på 50 procent 
anses vara god.

Ansvarsförbindelsen för pensionerna (intjänade före 1998) 
finns inte med i balansräkningen, vilket är i enlighet med 
rekommendationerna från rådet för kommunal redovisning. 
Det traditionella sättet att beräkna soliditeten är att inkludera 
samtliga pensionsförpliktelser eftersom de är tvingande 
för kommunerna att betala. Kommunen har som en av sina 
indikatorer för god ekonomisk kontroll att soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelse ska vara positiv. Kommunen har tack vare 
de senaste årens goda resultat i kombination med en minskad 
pensionsskuld, en positiv soliditet.

8. Skuldsättningsgrad

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande 
kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad och är 
soliditetens motsats. Kommunens skuldsättningsgrad har 
minskat med 2 procent. Det beror till del på anpassningen 
till redovisning av vissa hyresavtal som finansiell leasing då 
både de kort- och långfristiga skulderna har ökat. Under året 
har också avsättningarna minskat väsentligt då kommunen 
gått över till en försäkringslösning för den förmånsbestämda 
ålderspensionen.
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Risk och kontroll

 2017 2018 2019 2020 2021

Kassalikviditet (%) 101 101 107 108* 93

Likviditetsdagar 39 39 31 35 31

Betalningsberedskap 
inkl. checkkredit och 
byggnadskreditiv (%)

108 116 115 116* 100

Rörelsekapital, mnkr 8 7 20 28* -13

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Oms.tillgångar + fin. anl. 
tillgångar**

1 156 1 186 1 177 1215 1260

Kort- och långfristiga 
skulder

1 435 1 425 1 416 1 620* 1 628

Netto -279 -239 -239 -404* -367

364 335 291 270 268 214

825 835 869 904 893 974
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*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing. **exkl. andelar, aktier och bostadsrätter.

Totalt så har bruttolåneskulden ökat med 27 mnkr. Av 
diagrammet nedan framgår att merparten (82 procent) 
av kommunens låneskuld utgörs av vidareutlåning inom 
kommunkoncernen. Under året har kommunens vidareutlåning 
till koncernbolagen ökat. Nettoupplåningen det vill säga 
kommunens egen del av upplåningen uppgår vid årsskiftet till 
214 mnkr, vilket är en minskning med 54 mnkr jämfört med 
2020.

9. Likviditet

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och är ett riskområde för kom-
munens finansiella styrka, eftersom den berör den kortsiktiga 
betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka 
och därmed låg potentiell risk.

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalnings-
beredskap är kassalikviditet. Om måttet är 100 procent innebär 
det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skul-
derna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80 pro-
cent. Kommunens kassalikviditet har under 2021 minskat med 
15 % och ligger nu under 100 procent. En stor bidragande orsak 
till detta är att kommunen amorterat 54 mnkr på sin låneskuld 
genom att öka vidareutlåningen till bolagen. De kortfristiga skul-
derna har ökat i och med att en del hyresavtal nu redovisas som 
finansiell leasing. Samtidigt har de kortfristiga placeringarna 
minskat då kommunen under året sålt sitt innehav i kortfristiga 
pensionsplaceringar på grund av att kommunen nu försäkrar 
förmånsbestämda pensioner enligt KAP-KL och PFA. Detta 
påverkar också rörelsekapitalet som visar att totala omsätt-
ningstillgångar är 13 mnkr lägre än kortfristiga skulder. Utöver 
de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 20 
mnkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med 
i bedömningen.

10. Finansiella nettotillgångar

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap 
på ”medellång sikt”. De finansiella anläggningstillgångarna 
utgörs till 95 procent av vidareutlåning till koncernens bolag. 
Kommunens betalningsberedskap på medellång sikt har 
minskat under året. Finansiella anläggningstillgångar är högre 
på grund av ökad vidareutlåning till koncernens bolag. Kort- och 
långfristiga skulder har ökat till följd av redovisning av vissa 
hyresavtal som finansiell leasing.

11. Ränte- och finansieringsrisker

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels 
i form av finansiella risker, dels i form av operativa risker. 
Enligt kommunens finanspolicy ska finansverksamhet 
drivas så att den medverkar till att säkerställa kommunens 
betalningsförmåga på kort och på lång sikt. Den ska också 
genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa 
inslag och så att en betryggande säkerhet alltid uppnås. 
Kommunstyrelsen får varje månad en rapport med avstämning 
mot policyn. Kommunen har två låneportföljer, en för 
internbanken och en för fastigheten Bildningen. I not 20 finns en 
avstämning mot policyn. Avstämningen visar att ingen avvikelse 
mot finanspolicyn föreligger vid bokslut.

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid 
varje tillfälle inte har tillgång till nödvändig finansiering. 
Finansieringsrisken ska hanteras genom att reglera 
förfallostrukturen för lånen i skuldportföljen, samt genom att 
reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i 
skuldportföljen.

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. 
Räntekostnaden för swapparna uppgår till 9 mnkr under 2021. I 
not 20 finns en sammanställning.
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Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Borgensåtagande 20 19 5 4,5 3,8

–varav kommunägda 
företag

0,6 0 0 0 0

–varav egna hem och 
småhus

0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

–varav bostadsrätts-
föreningar

16 16 0 0 0

–varav föreningar 3 3 5 4,5 3,7

Utlåning 848 882 904 893 974

–varav kommunägda 
företag

834 869 903 892 973

–varav föreningar 14 14 0,3 0,3 0,3

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021

Budgeterat resultat 12,5 12,6 12,7 13,6 14,8

Prognos i tertial 2 
per 31 aug

3,4* 4,7 -25,7 21,6 24,8

Årets resultat 22,9 22,5 13 35,4* 61,0

Budgetavvikelse 10,4 9,9 0,3 21,7* 46,2

Sektor, mnkr
Avvikelse mot budget Nettobudget Prognossäkerhet

April Maj Augusti Oktober December 2021 2021

Politisk  
organisation

1 1 1 2 2 -15 -6,5%

Ledningsstab 3 2 5 5 7 -124 1,5%

Social omsorg -20 -19 -14 -12 -8 -239 2,3%

Samhälls- 
byggnad

1 1 1 1 2 -82 0,4%

Utbildning -8 -10 -5 -5 -9 -583 0,6%

Vård och omsorg 1 1 16 15 17 -325 0,2%

Komgem.  
kostnader

2 4 8 9 13 -11 190,2%

Finansenheten 21 21 -2 2 23 1 392 1,7%

Total 1 0 10 17 46 15 59,1%

12. Borgensåtagande och vidareutlåning

Kommunen tecknar ingen borgen för lån till de kommunala 
bolagen dock finns några gamla borgensåtaganden kvar 
mot andra externa aktörer. Stora borgensförbindelser kan 
betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av 
övertagande av lån alternativt ägartillskott. Finspångs kommun 
samlade borgensåtagande uppgår till 3,8 mnkr. Det är en 
minskning jämfört med föregående år. Under året har inga 
borgensåtaganden infriats.

13. Budgetföljsamhet och prognossäkerhet

*2020 års värde är justerat för anpassning till rekommendation 
R5 om leasing.

Under året gjordes fyra prognoser, den första i april och sista i 
oktober, där tertial 1 och 2 behandlades i kommunfullmäktige 
och övriga i kommunstyrelsen. För att nå en korrekt ekonomisk 
styrning av verksamheten är prognossäkerhet avgörande. En god 
prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar 
att anpassa sig till förändrade situationer under året.

Jämförelse av prognoserna under året visar att de två sektorer 
som i sin första prognos flaggade för ett underskott är det de 
som avslutar året med ett underskott. Ju längre tid som gått av 
året desto mer säkra bör prognoserna bli då färre oförutsedda 
situationer uppkommer. Under 2020 och 2021 har pandemin 
gjort det svårt att prognostisera med extra generella statsbidrag 
och ökade kostnader. Analysen av fluktuationerna gällande 
prognoserna ligger oftast i kommunens svaghet att våga 
prognostisera för överskott i de situationer verksamheterna ser 
att medel kommer att finnas kvar vid årets slut.

Analysen av skillnaderna mellan augusti månads (T2) prognos 
och bokslutets verkliga utfall visar att prognosförändringen 
för kommunen totalt var 59,1 procent i förhållande till total 
omsättning. Det innebär att ett av kommunens styrtal för 
ekonomisk kontroll, om 0,5 procent, ej uppnåddes. För 
sektorernas del var det två sektorer vars utfall hamnade nära 
prognosen. Alla sektorer förutom sektor utbildning förbättrade 
sitt resultat i förhållande till prognosen i delårsbokslutet.

Budgetföljsamhet är ett annan av kommunens indikatorer för 
ekonomisk kontroll. Budgetavvikelsen bör ligga så nära noll 
som möjligt men med en maximal negativ avvikelse på 0,5 
procent. Kommunen avviker med 46 mnkr mot budget, vilket 
motsvarar 312 procent och innebär att kommunen uppnår detta 
mål. En analys inom verksamheterna visar på större variation 
och sektorernas budgetföljsamhet varierar i intervallet 1,5 till +5 
procent.
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En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser 
utanför dess egen kontroll. Det kan till exempel vara 
konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. 
Kommunen ska ha beredskap att hantera sådana händelser, 
både externa oförutsedda händelser och förändringar 
i den egna kommunen. Kommunen måste därför ha 
reserver och marginaler i sin ekonomi. Ett sätt att beskriva 
behovet och storleken av sådana reserver är att upprätta 
en känslighetsanalys, som beskriver hur olika förändringar 
kan påverka kommunens finansiella situation. Ovanstående 
sammanställning redovisar hur ett antal faktorer påverkar 
kommunens ekonomi.

14. Känslighetsanalys

Händelseförändring Kostnad/intäkt, Mnkr

Ränteförändring med 1 % 14

Löneförändring med 1 % 10

Bruttokostnadsförändring med 1 % 16

Generell avgiftsändring med 1 % 3

Generella statsbidrag med 1 % 4

Förändrad utdebitering med 1 kr 39

10 heltidstjänster 5

Befolkningsförändring 100  
personer (skatter o statsbidrag)

7

Avstämning av verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning

Målbedömning Agenda 2030 -  helår 2021

Ingen fattigdom

Jämställdhet

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hav och marina resurser

Ingen hunger

Rent vatten och sanitet för alla

Minskad ojämlikhet

Ekosystem och biologisk mångfald

God hälsa och välbefinnande

Hållbar energi för alla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Hållbara städer och samhällen

Fredliga och inkluderande samhällen

God utbildning för alla

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Bekämpa klimatförändringarna

Hållbar konsumtion och produktion

Genomförande och  partnerskap

1 januari 2020 gick Finspångs kommun över till en ny 
styrmodell som utgår från de 17 globala målen i Agenda 2030.
De 17 målen i Agenda 2030 är formulerade som olika visioner 
som kommunens verksamheter tillsammans ska sträva mot 
och beakta under de närmaste tio åren. Till varje mål har ett 
flertal kommunala bidrag i form av uppdrag fastställts politiskt. 
Ett antal indikatorer har tagits fram för att mäta utgångsläget 
men också för att kunna mäta framstegen. För vissa av 
indikatorerna har kommunen behövt säkerställa att relevanta 
mät- och redovisningsmetoder används. Detta arbete pågår 
fortfarande och har lett till att vissa bidrag och indikatorer 
omformuleras till nästkommande år.
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Balanskravsresultat

* Extra uppmuntran personal, covid-19.

Resultatutjämningsreserven uppgår till 13,8 mnkr vid balansdagen.

Årets resultat med hänsyn tagen till balanskravet, mnkr 2020 2021

Årets resultat 35,4 61,0

 - Samtliga realisationsvinster -3,1 -8,9

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -1,9 -0,3

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 2,7 1,9

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33,1 53,8

 - reservering av medel till resultatutjämningsreserv -3,8 -24,8

 + användning av medel från resultatutjämningsreserv - -

Balanskravsresultat 29,3 29,0

Ianspråkstagna markeringar * -0,8

Årets resultat efter ianspråktagna markeringar 29,3 28,2

Bedömningen av måluppfyllelse för 2021 grundar sig på hur väl 
bidragen och resultaten överensstämmer med den förväntade 
progressionen för året. Om resultatet har överträffats 
förväntningarna för året har indikatorn eller bidraget 
grönmarkerats. Har den förväntade utvecklingen inte nåtts 
rödmarkeras parametern. När bedömningen är att resultaten 
ligger i linje med förväntningarna för året har parametern 
gulmarkerats.

Bedömningen av de olika bidragen och indikatorerna utgör 
sedan grunden för bedömningen av målet. Totalt sett har 
arbetet med den nya styrmodellen gått framåt i en önskad takt 
och de globala målen har blivit en naturlig del i kommunens sätt 
att hantera sina utmaningar.

På vissa av målen har resultatet överträffat förväntningarna 
för året och dessa har grönmarkerats. På mål 8 om anständiga 
arbetsförhållanden och ekonomisk tillväxt och mål 17 om ett 
utökat globalt partnerskap har kommunen, delvis på grund av 
de rådande världsförhållandena, tagit ett kliv tillbaka. Därav 
rödmarkeringen på de målen.

I jämförelse med föregående årsredovisning är fler mål 
grönmarkerade vilket ses som en indikation på att den nya 
styrmodellen och det förändrade arbetssätt den innebär har 
tagit fart.

Precis som föregående år har måluppfyllelsen diskuterats 
och stämts av i syfte att säkerställa samsyn, realism och 
kvalitet i bedömningarna. Arbetet med att kommentera och 
analysera målen har utvecklas ytterligare under året och 
förvaltningen är nöjd med produkten och processen men ser 
att vi behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet av 
verksamheten för att nå målsättningarna i Agenda 2030. För att 
uppnå detta behöver vi fortsätta att utveckla och effektivisera 
organisationens arbetssätt för att i ännu större utsträckning 
fokusera på resultat kopplade till de värden som ytterst ska 
skapas för kommuninvånarna.
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Antal chefer inom olika chefskategorier samt 
annan ledningspersonal 2021
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Väsentliga personal- 
förhållanden 
HR-avdelning stödjer hela kommunkoncernen i dess arbete för 
god personalpolitik. Kommunens personalarbete har sin grund i 
det personalpolitiska programmet, i de fastställda målen i strate-
gisk plan och budget samt i andra beslut tagna av kommunstyrel-
sen eller kommunfullmäktige.

Anställningar

Vid årsskiftet var 1994 personer anställda i kommunkoncernen 
varav 1 889 personer tillsvidareanställda i Finspångs kommun. 
Det är 19 fler än föregående år varav 14 personer i kommunen.
Antalet undersköterskor ligger oförändrat och det har tillsvidare-
anställts fler vårdbiträden/vårdare. Totalt har grundbemanningen 
ökat med 20 tillsvidareanställda vårdbiträden/vårdare. Kommu-
nen har inte så många utbildade undersköterskor som söker 
tjänster samtidigt som kommunen har flera vårdbiträden som 
arbetat länge på tillfälliga lösningar och sedan fått en tillsvidare-
anställning.

Befattningar där antalet medarbetare ökat är grundskollärare 
(+2), elevassistenter (+5) och övrig skol- och förskolepersonal 
(+7). Minskning har skett gällande gymnasielärare (-3), lärare 
i fritidshem (-2) och övrigt lärararbete (-7). Det ökade antalet 
grundskollärare är ett resultat av sektor utbildnings arbete med 
att höja andelen legitimerade lärare. När det gäller det ökade 
antalet elevassistenter är det direkt kopplat till barns och elevers 
behov och det har funnits ett ökat behov under året. Förskolan 
har under året anpassat sin organisation efter minskat barnan-
tal, vilket delvis beror på Migrationsverkets beslut att inte ha 
asylboenden kvar i kommunen. Det har inneburit att vakanta 
tjänster inte tillsatts, utan förflyttning har gjorts inom försko-
lans verksamheter för att lösa andra vakanser. Under året har 
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarhuset i Grytgöl) avvecklats 
och sektorn har därmed inga dagbarnvårdartjänster kvar. Antalet 
tillsvidareanställda förskollärare har minskat från 136 år 2020 till 
131 år 2021. Även antalet barnskötare har minskat med två och 
dagbarnvårdare har minskat med fyra.

Teknisk personal har ökat även i år. Utökningen har framförallt 
skett inom fastighetsenheten genom ökning av fastighetsskötare 
och fastighetsförvaltare.

Det är svårt att rekrytera och i vissa fall behålla utbildad personal. 
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för att bland annat 
vidareutbilda medarbetare till förskollärare, vårdbiträden och 
undersköterskor och även sjuksköterskor till specialister. Även 
körkortsutbildningar har erbjudits några av medarbetarna.

Inom de kommunala bolagen har det inte skett någon nämnvärd 
förändring mellan åren när det gäller anställningarna.

Antalet chefer är i stor sett oförändrat sedan tidigare, utökning 
har skett med en chef. Det har tidigare skett en utökning av an-
talet chefer för att möjliggöra ett mer närvarande ledarskap. Det 
är högst andel kvinnliga chefer i organisationen. Första linjens 
chefer har en nyckelroll för verksamhetens kvalitet och utveck-
ling. En viktig förutsättning för att kunna utöva sitt ledarskap är 
att ha ett rimligt antal underställda medarbetare. Det kommunala 
genomsnittet är 26,7 medarbetare per 1:a linjens chef (26,4 under 
2020 och 24,5 under 2019).

Med sektorschef, avdelningschef och enhetschef menas arbets-
tagare med fullt ledningsansvar där verksamhets-, ekonomi- och 
personalansvar ingår.

I arbetstagare med lednings- och samordningsansvar finns 
förutom chefer ett antal medarbetare med annat ledningsansvar. 
De ansvarar för en eller två av delarna verksamhet, ekonomi eller 
personal.

Visstidsanställda, övertid 
och mertid

I flera av kommunens verksamheter måste vikarier tas in vid 
ordinarie eller bokad personals frånvaro. Detta görs genom att ta 
in tidsbegränsad personal, timanställda eller månadsanställda 
men även genom att medarbetare arbetar mer än sin ordinarie 
arbetstid (övertid och mertid). Det pågår ett aktivt arbete med 
utökad grundbemanning och schemaoptimering.

Antalet timvikarier och tidsbegränsade månadsanställningar i 
kommunen har ökat med 2,5 årsarbetare sedan föregående år. 
Arbetstiden för timvikarier och tidsbegränsade månadsanställ-
ningar uppgick till 323,5 årsarbetare under 2021 (321,0 under 
2020 respektive 341,6 under 2019). Det är sektor social omsorg 
som står för den största ökningen med totalt 11,8 årsarbetare. 
Ledningsstab och samhällsbyggnad har också ökat något, med 
1,9 årsarbetare respektive 0,9 årsarbetare. Vård och omsorg har 
minskat med cirka 5 årsarbetare och utbildning har minskat med 
7,2 årsarbetare. I bolagen uppgick månads- och timanställningar 
till 4,5 årsarbetare under 2021.

Mertid har i kommunen ökat med ca 1 årsarbetare för 2021, 
ökningen finns inom sektor vård och omsorg. Totalt i kommunen 
år 2021 så användes 5,4 årsarbetare i mertid.
Övertid i kommunen har ökat med 2,6 årsarbetare för 2021. Sek-
tor vård och omsorg står för största delen av ökningen i övertid, 
nämligen 2,6 årsarbetare från föregående år. För sektor sam-
hällsbyggnad har övertiden ökat något medan den minskat något 
i övriga sektorer. Kommunen använde totalt 13,2 årsarbetare i 
övertid 2021. Bolagen använde 3 årsarbetare i övertid.

Totalt ökade kostnaderna för övertid, mertid, timanställningar och 
månadsanställningar i kommunen år 2021 med drygt 4,2 mnkr, 
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där kostnaden för övertid ökade mest med 2,8 mnkr. Kostnaden 
för månadsanställda ökade med 1,9 mnkr och kostnaden för 
mertid ökade med ca 0,5 mnkr. Kostnaden för timanställda var 
den enda som minskade, med cirka 1 mnkr jämfört med föregå-
ende år.

Den totala kostnaden för övertid, mertid, timanställningar och må-
nadsanställningar uppgick till cirka 131 mnkr i kommunen år 2021 
(126,7 mnkr år 2020), varav timvikarierna stod för 48,2 mnkr (49,2 
mnkr år 2020) och månadsanställda för 69,2 mnkr (67,2 mnkr 
år 2020). I bolagen uppgick den totala kostnaden för över- och 
mertid, tim- och månadsanställningar till 4,9 mnkr år 2021.

Genomsnittlig ålder

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda medarbetare i 
Finspångs kommun har ändrats, 46,1 år 2021 jämfört med 46,4 
året innan. Den grupp medarbetare som ökat mest i antal är unga 
upp till 34 år som ökat från 374 till 389 personer under 2021. 
Kommunens äldre medarbetare (55+) har minskat och resteran-
de grupp mellan 35–54 år har ökat.

Åldersstrukturen följer i stort sett övriga kommuners åldersstruk-
tur. Finspång har även 2020 något högre andel unga anställda 
upp till 34 år (30 procent i jämförelse med övriga 27 procent). 
Inga nya uppgifter finns för 2021. När det gäller medarbetare 35 
– 54 år har andelen för Finspång minskat med 1 procent medan 
snittet för riket ligger kvar på 46 procent som föregående år. 
När det gäller gruppen 55 + har Finspång något lägre andel (25 
procent jämfört med 27 procent i övriga kommuner).

Heltid och deltid

Heltid är normen för anställningar i Finspångs kommun även om 
undantag kan göras. Det finns en övergripande handlingsplan 
för heltid och till den kompletterande handlingsplaner för att öka 
andelen heltider.

Antalet medarbetare med tillsvidareanställning ökade från 
1875 personer år 2020 till 1889 personer år 2021 och totalt har 
andelen anställda med heltid ökat något, från 87,1 procent till 
88,3 procent. Det kan ses en trend i att andelen heltidsanställ-
ningar ökar. Från år 2018, då tidsplanen för heltid startade, så har 
Finspångs kommun gått från 85,6 procent heltidstjänster till 88,3 
procent, med en ökning varje år. Det finns inte några nya uppgifter 
i Kolada för år 2021, men under 2020 hade Finspång en högre 
andel medarbetare med heltidsanställning som grund jämfört 
med riket (86 procent i Finspång, 77 procent i riket). År 2020 var 
det 68 procent som faktiskt arbetade heltid i Finspång jämfört 
med 70 procent i riket.

I de kommunala bolagen har samtliga medarbetare heltidstjäns-
ter.

Personalomsättning och pensions-
avgångar

Kommunen befinner sig i en period då många anställda lämnar 
arbetslivet. 59 medarbetare gick i pension under 2021. Det var 20 
personer som fyllde 65 år under året. Av de som gick i pension 
under året var det 13 personer som gick det år som de fyllde 65 

år, 12 personer som redan var över 65 år och 34 personer som 
var i åldrarna 62 – 64 år.

Viktigt att notera är att det är fler medarbetare som gått i pension 
innan de uppnått 65 år, jämfört med de som uppnått 65 år. Utifrån 
rekryteringsutmaningen framåt behöver kommunen se över att 
göra det möjligt och attraktivt för fler att stanna i sina uppdrag.

Totalt nyanställdes 110 personer varav 46 var individer vars viss-
tidsanställningar övergick till tillsvidareanställning per automatik 
i enlighet med konverteringsregeln i LAS (Lagen om anställnings-
skydd). Det är en ökning med 13 personer från 2020. Ökningen 
beror främst på den nya förkortade konverteringstiden som 
trädde i kraft 2021-10-01. Kommunen uppmuntrar intern rörlighet. 
Under 2021 bytte 46 medarbetare uppdrag internt. Inga nya 
siffror finns för 2021 för övriga kommuner men under 2020 har 
Finspång legat på 8 procent och övriga kommuner på 10 procent 
när det gäller nyanställningar. När det gäller medarbetare som 
slutar i kommunen har Finspång en något lägre andel, 7 procent i 
jämförelse med övriga i Sverige, 10 procent.

Frånvaro

Den sammanlagda frånvaron för tillsvidareanställda - semester, 
sjukdom, föräldraledighet och vård av barn motsvarade nästan 
exakt lika många årsarbetare som föregående år - totalt 448 års-
arbetare mot 450 under 2020. Ytterligare frånvaro, tjänstledighet 
och studieledighet uppgick till 94,5 årsarbetare (90 för 2020).

Frisknärvaro, sjukskrivningar 
och rehabilitering

I Finspångs kommun har den totala sjukfrånvaron minskat från 
7,8 procent till 7,5 procent. Långtidsfrisknärvaron har ökat från 
21 till 23 procent. Långtidsfrisknärvaro är den andel personal 
som inte varit sjukskriven under året. Pandemins effekter gör 
att siffrorna kring sjukstatistiken är svåra att analysera. Under 
2020–2021 har väldigt många fler medarbetare varit sjuka 
jämfört med ett normalår. Att långtidsfrisknärvaron har ökat och 
sjukfrånvaron minskat under 2021 skulle kunna förklaras med att 
andelen som varit sjuka inte uppnådde samma höjd som 2020. 
Trots positiv förändring under 2021 är sjukfrånvaron i verksamhe-
terna mycket hög.

För Finet har den totala sjukfrånvaron ökat till 9,7 procent jämfört 
med 2020 (8,4 procent). För Vallonbygden och Finspångs Teknis-
ka Verk har den totala sjukfrånvaron minskat från föregående år, 
Vallonbygden ligger på 2,3 procent (3,5 procent 2020) och FTV 
ligger på 2,5 (3,9 procent 2020).

Om man tittar på sjukfrånvaron uppdelat på antal frånvarodagar 
i Finspångs kommun så ser vi en marginell minskning på anta-
let tillfällen från föregående år på perioderna 2–14, 15–25 och 
29–59 dagar. En ökning har däremot skett från föregående år 
gällande 1 frånvarodag samt en mindre ökning gällande 60–90 
dagar.
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Diagrammet visar antalet sjukfrånvarotillfällen fördelat på frånva-
roperiod

En möjlig förklaring till varför korttidssjukfrånvaron har ökat för 
dag 1, kan vara att rekommendationer kopplade till pandemin 
skärptes under året, vilket kan ha påverkat frånvaron till 
exempel genom att provsvar efter testning för smitta skulle 
inväntas innan tillbakagång i arbete.

Minskningen av sjukfrånvaron i kommunen gäller oavsett 
ålder och kön. I analys utifrån kön så har kvinnors sjukfrånvaro 
minskat, från 8,4 till 8,1 procent och männens sjukfrånvaro 
har minskat från 5,4 till 5,2 procent. Kvinnor har dock en högre 
sjukfrånvaro än män, vilket speglar samhället i stort.

FTV följer samma trend som kommunen där både kvinnor 
och män minskat sjukfrånvaron från tidigare år. Finet har ökat 
sjukfrånvaron bland kvinnor från 22 procent (2020) till 23,6 
procent (2021) medan Vallonbygden har gjort en drastisk 
minskning bland kvinnors sjukfrånvaro, från 7,2 procent (2020) 
till 1,4 procent (2021).

Tittar man på sjukfrånvaron fördelat på åldersgrupper i 
kommunen så har den minskat mot tidigare år i samtliga 
åldersgrupper. Den totala sjukfrånvarokostnaden har ökat 
marginellt med 0,6 mnkr. Utifrån givet läge med pandemin har 
staten kompenserat arbetsgivarna för sjukfrånvarokostnader 
där kommunen fått ett bidrag på cirka 12 mnkr. Finspångs 
Tekniska Verk har fått ett bidrag på 35 tkr, Finet på 3 tkr och 
Vallonbygden 40 tkr.

Åtgärder för minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron följs upp av cheferna i respektive sektor och 
grupp samt bolag. Tidigare år har särskild uppföljning skett 
i kommunen på individnivå där även chefernas arbetsvillkor 
undersökts särskilt. I tidigare genomförda kartläggningar har 
arbetsvillkor identifierats som kan ha betydelse för arbetsmiljön, 
och som i förlängningen kan orsaka sjukskrivning. Insatser har 
sedan planerats utifrån det.

Sjukstatistik uppdelad på kön och ålder - 
sektorsvis och kommunövergripande
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Cheferna har genomfört olika insatser för att minska eller 
förhindra arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Förtydligande av mål och 
uppdrag, översyn processer, utökning av resurser, översyn av 
bemanning, införande av nya chefsled, förflyttningar, anpassning 
av arbetsuppgifter eller schema, införskaffande av hjälpmedel, 
arbetsförmågebedömningar, utredning av inomhusmiljö samt 
ombyggnationer är några insatser som genomförts. Planering av 
ytterligare insatser kommer att göras.
Med hjälp av kommunens IT-systemstöd Adato får cheferna 
snabbt signaler vid sjukfrånvaro och kan tidigt komma igång 
med rehabiliteringsprocessen. Systemet signalerar även då 
åtgärder behöver utföras i pågående rehabilitering. HR-konsulter 
finns som stöd för cheferna i rehabiliteringsprocessen.

Arbete med att se över grundbemanningen har pågått i 
sektorerna under året. En högre grundbemanning förväntas ge 
flera positiva effekter, bland annat i en förbättrad arbetsmiljö och 
i förlängningen en minskad sjukfrånvaro.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande 
arbete

Samverkanssystemet ska ge goda förutsättningar 
för medarbetare och chefer i kommunen att arbeta 
med hälsofrämjande arbetsplatser. Grundläggande 
arbetsmiljöutbildning ges kontinuerligt till alla chefer och 
skyddsombud. Arbete med att erbjuda flexiblare arbetstider 
pågår ständigt för att förbättra för verksamheten och 
medarbetarna.

Det har varit ett utmanande år utifrån pandemin. Det har 
varit en svårighet för vissa verksamheter att genomföra 
arbetsplatsträffar och att följa upp den dagliga arbetsmiljön 
på samma sätt som tidigare. Nya arbetssätt har tagits fram 
och parallellt med detta har nytt stödmaterial och checklistor 
arbetats fram för att säkra arbetsmiljön i verksamheterna.
Fortsatt arbete utifrån översyn samverkan har påbörjats.

Företagshälsa

Under 2021 upphandlades nytt avtal med företagshälsan. Ny 
rutin gällande företagshälsans tjänster och kontaktvägar har 
distribuerats ut till samtliga chefer. Detta för att underlätta för 
cheferna att söka rätt stöd och hjälp från företagshälsan.
Om man tittar på nyttjade tjänster från företagshälsan under 
2021 så har kostnaderna för kommunkoncernen minskat med 
40 procent mot året innan. Minskningen beror till stor del på att 
det inte genomfördes några hälsoundersökningar i Finspångs 
kommun under 2021, vilket gjordes under 2020. Av tjänsterna 
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som nyttjats via företagshälsan är 62 procent fördelade på 
förebyggande tjänster jämfört med 52 procent året innan. 
Resterande andel av tjänsterna är rehabiliterande tjänster.

Rökfri arbetstid 

Den rökfria arbetstiden har under 2021 följts upp i den årliga 
medarbetarundersökningen. I den kan konstateras att 90 procent 
av kommunens medarbetare är icke-rökare, 5 procent vill inte 
svara samt att 5 procent röker. 9 personer anger att de vill ha 
hjälp med att sluta röka. I de tre bolagen är cirka 95 procent 
icke-rökare. Frågan om rökning tas även upp av ansvarig chef i 
det årliga medarbetarsamtalet/resultat- och utvecklingssamtal 
(RUS). Tanken är att ansvarig chef fångar upp de som vill ha hjälp 
med att sluta röka, utifrån individuella behov.

Hälsokontroller

Kommunstyrelsen beslutade 2020-07-29 att hälsokontroller inte 
skulle fortsätta genomföras i Finspångs kommun under 2021.
Syftet med hälsokontrollerna har varit att tidigt identifiera tecken 
på ohälsa samt att stimulera till ökad insikt och ansvarstagande 
för den egna hälsan. Detta bedöms kunna fångas upp utan 
att hälsokontroller behöver genomföras. Det handlar om egen 
medvetenhet och skattning, resultatet i medarbetarenkät och 
det som framkommer i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som genomförs. Samtliga tre bolagen har valt att fortsätta att 
ha övergripande hälsoinsatser för sina medarbetare. Finet har till 
exempel haft kurstillfällen som syftar till att hantera oönskade 
tankar och känslor, så kallad ACT-utbildning.

I medarbetarenkäten skattar medarbetarna sin egen hälsa. 
I Finspångs kommun är andelen positiva svar kring upplevd 
hälsa 65 procent, vilket är en liten minskning mot tidigare år. 
Finspångs Tekniska Verk ligger på samma andel positiva svar 
som kommunen. På Vallonbygden upplever 74 procent att den 
egna hälsan är bra och på Finet ligger motsvarande siffra på hela 
85 procent. Respektive enhet kommer att jobba vidare med sina 
egna personalgrupper utifrån resultatet i medarbetarenkäten.

Jämställdhet och mångfald

Representanter från kommunen har deltagit i programmet 
Vinna-Vinna, ett regionalt program som ska stärka och utveckla 
arbetet med mångfald, jämställdhet och tillgänglighet i regionen. 
Månadens jämställdhets- och mångfaldsfråga finns tillgänglig 
på Intranätet för att möjliggöra för verksamheterna att diskutera 
frågan. Dokument för aktiva åtgärder för mångfald, jämställdhet, 
lika rättigheter och möjligheter finns och har följts upp.

I medarbetarundersökningen framkommer att de flesta i 
kommunkoncernen upplever att alla blir rättvist behandlade 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I kommunen 
diskuteras frågorna i mindre andel verksamheter än tidigare år 
och det sker inte på samtliga arbetsplatsträffar. På Finspångs 
Tekniska diskuteras frågorna däremot i högre grad än tidigare år.

Arbetsskador och tillbud

Antalet tillbud var 136 (jämfört med 166 föregående år). Flest 
rapporterades även i år från sektorerna utbildning (59) och social 
omsorg (38). 24 procent av de rapporterade tillbuden har varit 
incidenter med risk att bli skadad av annan person (exempelvis 
brukare).

Antalet anmälda arbetsskador ökade från 210 till 228 och även 
här dominerades anmälningarna av skador från annan person 

(27 procent). 25 procent av arbetsskadorna ledde till frånvaro 
från arbetet. 24 procent av arbetsskadorna är kopplade till 
ohälsa i arbetet med bland annat stress och oro i samband med 
Coronapandemin. Flera av de arbetsskador som har anmälts, 
framför allt inom sektor utbildning och sektor social omsorg, 
gäller hot och våld. Arbetsskador och tillbud behandlas på 
arbetsplatsträffarna i samverkanssystemet. Bedömningen är att 
inte alla tillbud rapporteras in, vilket innebär att siffrorna inte är 
säkerställda.

På Finspångs Tekniska Verk har de anmälda tillbuden ökat från 
19 till 22. Även arbetsskadorna har ökat från 7 till 12, varav fyra 
ledde till frånvaro. Det är främst skador av hanterat föremål och 
av maskin (kläm-, sår- och brännskador) som har anmälts. Finet 
och Vallonbygden har inte registrerat tillbud och arbetsskador i 
systemstödet Stella.

Personalkostnader, löner och 
förmåner

Den samlade personalkostnaden ökade med cirka 31,7 mnkr 
från 1 076 till 1 108 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter. Det är 2,9 
procents ökning. Årets löneöversyn hade ett totalt utfall på 2,40 
(2,36) procent.

Lönesättning och lönebildning ska bidra till att målen uppnås 
i verksamheten. Lönen är individuell och differentierad och 
avspeglar uppnådda mål och resultat. Även förutsättningar 
för att rekrytera och behålla personal påverkas av löne- och 
anställningsvillkor.

Personalportal finns där kommunens förmåner finns tillgängliga 
och arbete med att utöka förmånerna har pågått under året.

Framtid

Det pågående generationsskiftet på arbetsmarknaden leder 
till ökad efterfrågan på välfärdstjänster och medför stora 
rekryteringsbehov. Personer som uppnår pensionsålder ökar 
under de kommande åren och så många som drygt 500 
medarbetare kan komma att gå i pension inom de närmaste tio 
åren. Personal- och kompetensförsörjningen är en viktig fråga 
för kommunen framåt.

Projekt kring optimerad grundbemanning är en viktig del där 
arbetet pågår och i det arbetet kommer också heltidsfrågan 
och delade turer att hanteras. Arbetet följer delvis SKR:s 
strategier för att möta rekryteringsutmaningen framåt vilka 
också är en del av kommunens övergripande personal- och 
kompetensförsörjning. Det handlar bland annat om att låta fler 
jobba mer, att höja sysselsättningsgraderna i organisationen 
som ett sätt att minska rekryteringsbehovet samtidigt som 
attraktiviteten för tjänsterna ökar. Det blir allt viktigare att nyttja 
befintlig kompetens rätt, bredda rekryteringen, utnyttja tekniska 
effektiviseringsmöjligheter, skapa medarbetarengagemang, 
underlätta lönekarriär och att visa karriärmöjligheter.

Kommunen har satt fokus på att arbeta med ständiga 
förbättringar, att digitalisera och hitta nya effektivare arbetssätt. 
Flera insatser har fått läggas på framtiden utifrån rådande läge 
så ständiga förbättringar och digitalisering behöver fortsatt stå 
i fokus.

Kommunens personalförsörjning är beroende av hur väl vi lyckas 
attrahera arbetskraft samt motivera och utveckla befintliga 
medarbetare. Fortsatt arbete kommer att ske för att stärka 
attraktiviteten som arbetsgivare. Att säkerställa att vi är tydliga 
med vad det innebär att arbeta i Finspångs kommun, med de 
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Förväntad utveckling

Kostnad sjuklön inkl. PO
Sjuklön inkl. 

PO

Sektor 2-14 dgr
Övr sjuklöne-
kostnad enligt 

avtal
totalt

Utbildning 10 476 077 1 102 424 11 578 501

Ledningsstab 1 463 875 271 364 1 735 239

Samhälls-
byggnad

1 805 243 142 491 1 947 734

Social 
omsorg

5 859 567 669 274 6 528 841

Vård och 
omsorg

9 389 528 714 145 10 103 673

Totalt 2021 28 994 290 2 899 698 31 893 988

Totalt 2020 28 799 767 2 441 816 31 241 581

Totalt 2019 17 776 691 2 068 951 19 845 642

fördelar och utmaningar vi har, att marknadsföra och informera 
om kommunens yrken är viktigt för framtida rekrytering. 
Att arbeta för att hitta nya sätt att arbeta och uppdrag som 
underlättar ingången på arbetsmarknaden genom exempelvis 
anpassade jobb eller arbetsdelning är också en viktig fråga 
framåt där även en god introduktion och en plan för individuell 
utveckling och karriärvägar blir viktiga aspekter att jobba vidare 
med.

Att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap och 
stärka detta är viktigt framåt. Vi behöver också säkra strukturer, 
stöd och systemstöd för hur vi bäst följer upp och förbättrar 
arbetsmiljön. Det är arbete som kommer att ske framåt. Fokus 
på värdegrund, jämställdhet, mångfald och hållbarhet bidrar 
också till att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Viktigt blir också att visa karriärmöjligheter, underlätta 
lönekarriär och möjliggöra för medarbetarna att vara delaktiga i 
utvecklingen framåt.

Minskad sjukfrånvaro har varit ett viktigt område att förbättra. 
Det är svårt att göra en bedömning om genomförda insatser haft 
en önskad effekt utifrån rådande pandemi. Att fortsätta arbetet 
med att minska sjukfrånvaron kommer vara fortsatt prioriterat. 
Det fortsatta arbetet med optimerad grundbemanning förväntas 
också ge effekt på sjukfrånvaron.
En lägre sjukfrånvaro ger positiva effekter både på arbetsmiljö 
och ekonomi. Verksamheten kommer få färre vikarietillsättningar 
och bättre kontinuitet, vilket bedöms påverka service och kvalitet 
till våra kunder/brukare positivt.

Förutom de utmaningar som finns i vardagen för varje verksamhet 
är det några övergripande trender som kommer att innebära stora 
utmaningar, och i värsta fall problem, för kommunerna. Frågorna 
är av sådan karaktär att de griper in i kommunernas verksamhet 
på ett avgörande sätt. För att bedriva vår verksamhet med bibe-
hållen kvalitet, kommer det därför bli nödvändigt att ompröva våra 
arbetssätt och på vilket sätt vi nyttjar våra resurser.

Den första utmaningen handlar om demografin. Såväl i landet 
som i Finspångs kommun kommer befolkningen att öka i åldrarna 
0 till 19 och över 65 år. Ökningen i dessa grupper är dessutom 
större än för de i yrkesverksam ålder. Detta innebär således att 
färre ska försörja allt fler, vilket kommer ställa krav på såväl finan-
siering som hur vi ska klara kompetensförsörjningen. Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) pekar i sina analyser på tre faktorer 
för att klara välfärdsuppdraget. Fler behöver arbeta längre, fler 
kommer att behöva gå upp i tid och slutligen så behöver ny teknik 
bidra till att resurser läggs på rätt ställe.

Den andra utmaningen handlar om finansiering. Kostnaderna för 
välfärden bedöms öka utifrån demografiska behov, som kommer 
ställa stora krav på hållbara finansieringsmodeller. I det fallet 
utgör Finspång inget undantag. Förutom de behov som finns 
i befolkningen kommer demografin också innebära allt större 
behov av investeringar i verksamhetslokaler som exempelvis 
förskolor, skolor, särskilda boenden, fritids anläggningar etcetera. 
Dessa investeringar riskerar att driva på att en allt större andel av 
resurserna behöver läggas på lokalkostnader. Det finns således 
ett stort behov av att utnyttja befintliga lokaler på ett så effektivt 
sätt som möjligt, för att istället styra över resurser på personal.

Den tredje trenden handlar om utvecklingen av ny teknik, inte 
minst digitalisering. För att möta de ovan nämnda utmaningarna 
är det avgörande att utnyttja ny teknik där personella resurser 
inte behövs. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg 
att digitaliseringen ska hjälpa till att göra det möjligt att behålla 
befintlig personal utifrån behov av kompetensförsörjning.

Ytterligare en faktor är de uppgifter som kommunerna står inför 
när omvärlden runt oss förändras och förväntningarna på oss 
ökar och nya uppdrag tillkommer. Vårt uppdrag i ett civilt försvar 
och arbetsförmedlingens förändrade uppdrag är exempel på frå-
gor som varit aktuella under 2021 och fortsatt finns kvar 2022 och 
fler lär tillkomma. Det säkerhetspolitiska läget är kraftigt förändrat 
och i skrivande stund så vet vi nog endast att Rysslands invasion 
av Ukraina kommer att ha stor påverkan på Europa, Sverige och 
kommunerna. Hur stor och hur utvecklingen kommer att se ut 
känner vi inte till idag.

Slutligen har kommunen satt upp ett ambitiöst tillväxtmål, Vision 
30/35. De ovan nämnda trenderna behöver hanteras för att 
klara av en fortsatt hållbar utveckling och tillväxt i enlighet med 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. För detta krävs ett 
långsiktigt, proaktivt och uthålligt utvecklingsarbete. Om dessa 
utmaningar inte möts kommer kommunen få allt svårare i den 
konkurrens som råder kring personal, investeringar, kunskap och 
befolkning. Finspång behöver fortsätta arbeta proaktivt med 
frågor som rör demografi, finansieringen av välfärd och inte minst 
användandet av ny teknik.

Lärdomar och erfarenheter från det omfattande arbetet som ge-
nomförts som en följd av pandemin behöver kommunen ta hand 
om. Kommunen har sett att det går att växla upp, omprioritera och 
kraftsamla och en hel del av de arbetssätten som varit lyckade 
skulle med framgång kunna användas i vardagen i framtiden.

Sjukfrånvaron
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Räkenskaper
Finansiella rapporter, driftredovisning och 
investeringsredovisning.
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RÄKENSKAPER

Resultaträkning
Kommun Budget Koncern

Belopp i Mnkr 2020 2021 2021 2020 2021

Verksamhetens intäkter Not 3 288,5 285,1 234,5 571,0 590,8

Verksamhetens kostnader Not 4 -1 559,6 -1 603,4 -1 580,9 -1 738,6 -1 823,8

Avskrivningar Not 5 -68,1 -70,6 -57,2 -126,0 -132,2

Verksamhetens nettokostnad -1 339,2 -1 388,9 -1 403,6 -1 293,7 -1 365,2

Skatteintäkter Not 6 1 021,7 1 071,7 1 035,6 1 021,7 1 071,7

Generella statsbidrag och utjämning Not 7 362,2 379,6 390,2 362,2 379,6

Verksamhetens resultat 44,7 62,4 22,2 90,2 86,1

Finansiella intäkter Not 8 19,7 21,2 25,8 1,2 6,4

Finansiella kostnader Not 9 -29,0 -22,6 -33,1 -28,1 -22,0

Resultat efter finansiella poster 35,4 61,0 14,8 63,3 70,5

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 35,4 61,0 14,8 63,3 70,5

Justeringar av fullmäktiges fastställda budget sker internt mellan ansvarsområden utifrån särskilda beslut i kommunstyrelsen och 
på delegation. Till exempel justeringar för löneökningar, kostnadsökningar av annat slag, omorganisation eller särskilt avsatta medel. 
 Särskild förteckning över beslut uppdateras löpande.

Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommendation R5 om leasing under 
2021. Effekterna redovisas i not 2.
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Balansräkning
Kommun Koncern

Belopp i mnkr 2020 2021 2020 2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

 Licenser Not 10 4,2 3,0 4,2 3,0

Materiella anläggningstillgångar

  Mark , byggnader och tekniska anläggningar Not 11 1 002,4 987,9 1 639,4 1 679,4

  Maskiner och inventarier Not 11 65,9 62,3 538,2 563,8

  Pågående nyanläggningar Not 11 47,5 59,5 92,0 128,6

Summa materiella anläggningstillgångar 1 115,8 1 109,7 2 269,6 2 371,9

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 928,2 1 009,0 12,9 12,9

Bidrag till statlig infrastruktur Not 13 12,4 13,4 12,4 13,4

Omsättningstillgångar

 Förråd Not 14 1,3 1,4 6,1 7,4

 Övriga omsättningstillgångar Not 14 5,4 5,4 5,4 5,4

 Fordringar Not 15 112,3 124,9 157,0 178,1

 Kortfristiga placeringar Not 16 66,2 22,9 66,2 22,9

 Kassa och bank 112,0 96,6 140,8 137,5

Summa omsättningstillgångar 297,1 251,2 375,4 351,3

SUMMA TILLGÅNGAR 2 357,7 2 386,4 2 674,5 2 752,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat Not 17 35,4 61,0 63,3 70,5

Resultatutjämningsreserv Not 17 13,8 13,8 13,8 13,8

Övrigt eget kapital Not 17 583,0 618,4 795,1 843,6

Summa eget kapital 632,2 693,2 872,2 927,9

Avsättningar

 Avsättningar för pensioner och Not 18 100,4 60,3 100,4 60,3

 liknande förpliktelser

Andra avsättningar Not 19 5,4 5,3 34,1 60,2

Summa avsättningar 105,7 65,7 134,4 120,5

Skulder

  Långfristiga skulder* Not 20 1 351,2 1 363,3 1 314,4 1 329,5

  Kortfristiga skulder* Not 21 268,6 264,2 353,4 374,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 357,7 2 386,4 2 674,5 2 752,5

Ansvarsförbindelser

 Pensionsförpliktelser som inte har upptagits Not 22 343,1 333,0 343,1 333,0

 bland skulderna eller avsättningarna

 Löneskatt hänförlig till pensionsförpliktelserna 83,2 80,8 83,2 80,8

Övriga ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser Not 23 4,5 3,8 4,5 3,8

Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommendation R5 om leasing 
under 2021. Effekterna redovisas i not 2.

*Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) som långfristig skuld istället för en kortfristig skuld.  
Jämförelseåret 2020 är omräknat (21,7 mnkr). 
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Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommendation R5 om leasing under 2021. 
Effekterna redovisas i not 2. 

*Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) och dess upplösning som långfristig skuld istället för en kortfristig skuld.
Jämförelseåret 2020 är omräknat. 

Kassaflödesanalys
Kommunen Koncern

Belopp i Mnkr 2020 2021 Budget 
2021

2020 2021

Den löpande verksamheten

Årets resultat 35,4 61,0 14,8 63,3 70,5

Justering för ej likviditetspåverkande poster Not 25 90,6 29,5 72,5 154,9 99,8

Övriga likviditetspåverkande poster Not 26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Poster som redovisas i annan sektion Not 27 1,2 -3,7 0,0 2,5 -3,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital

127,2 86,8 87,4 220,7 167,0

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager -0,8 -0,1 0,0 -0,9 -1,4

Ökning/minskning expl fast -2,4 0,0 0,0 -2,4 0,0

Ökning/minskning av fordringar -15,5 -12,6 0,0 -5,4 -31,5

Ökning/minskning kortfristiga placeringar* 2,9 43,3 0,0 2,9 43,3

Ökning/minskning av skulder 27,1 -4,4 0,0 16,6 36,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 138,5 112,9 87,4 231,5 213,4

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -92,7 -63,4 -165,0 -234,2 -236,7

Försäljning av materiella anläggningstill-
gångar

0,8 3,8 0,0 37,0 7,1

Förvärv finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar -10,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -102,7 -59,6 -165,0 -197,2 -229,6

Finansieringsverksamhet

Förändring långa fordringar 10,8 -80,8 0,0 0,0 0,0

Upptagna lån/ långfr skulder -3,0 30,0 100,0 -3,0 30,0

Amortering av skulder för finansiell leasing -14,2 -14,8 0,0 -10,1 -10,3

Amortering av skuld -10,0 -3,1 0,0 -10,0 -6,8

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -16,4 -68,7 100,0 -23,1 12,9

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastuktur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förändring av likvida medel 19,4 -15,4 22,4 11,2 -3,3

Likvida medel vid årets början* 92,6 112,0 58,5 129,6 140,8

Likvida medel vid årets slut 112,0 96,6 80,9 140,8 137,5
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Noter

Not 1 redovisningsprinciper

Avskrivningstider År

Byggnader 10-80

Maskiner, tekniska anläggningar 5-20

Gator, vägar, parker, torg och parkeringsplatser 10-100

Programlicencer 5

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR). I övrigt följer kom-
munen god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer 
som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Förändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2019 tillämpas LKBR, vilket inne-
bär att förändringar har gjorts i förhållande till tidigare redovis-
ningsprinciper.

Återföring av tidigare uppskrivning av finansiella anläggnings-
tillgångar. Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på 
andelar i Kommuninvest ekonomisk förening om 11,2 mnkr. Med 
anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finansiella 
anläggningstillgångar har dessa återförts. 

Från och med 2015 redovisas finansiella anläggningstillgångar 
som finansiella omsättningstillgångar enligt RKR R7 Finan-
siella tillgångar och finansiella skulder. Enligt LKBR ska vissa 
finansiella instrument värderas till verkligt värde. Med detta som 
bakgrund har värdet på kommunens finansiella omsättningstill-
gångar omräknats från anskaffningsvärde till verkligt värde. 

Från och med 2019 lämnas upplysning om den sammanlagda 
kostnaden för de kommunala revisorernas granskning av bokfö-
ring, delårsbokslut och årsredovisning så kallad räkenskapsre-
vision enligt LKBR och RKRs anvisning R18 Övriga upplysningar 
som ska lämnas i not.

Från och med 2016 redovisas amorteringen av upptagna krediter 
hos Kommuninvest som kortfristig del av långfristig skuld istället 
för att ingå i långfristiga skulder.

Från och med delåret 2016 redovisas bidrag till statlig infrastruk-
tur som en egen rad och not i balansräkningen istället för som 
tidigare under finansiella anläggningstillgångar.
Kommunen tillämpar RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbin-
delser. Enligt rekommendationen ska avsättning göras med det 
belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för 
att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. De risker 
och osäkerheter som oundvikligen omgärdar många händelser 
och förhållanden ska beaktas för att uppnå den bästa uppskatt-
ningen av avsättningens värde. Det kan i en del fall även vara 
nödvändigt att ta kontakt med oberoende experter för att göra 
relevanta bedömningar, I kommunens fall har avsättningens 
storlek diskuterats med Länsstyrelsen. Avsättningarna avser 
framtida saneringskostnader för miljöförorenade områden, dels 
i Lotorp dels i Rejmyre. Avsättningarna uppgår till 5,3 mnkr vid 
bokslutet 2021.

Från 2020 klassificeras depå Söderbergs och Partners som 
kortfristiga placeringar istället för likvida medel i enlighet med 
kommun-bas. 

Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) 
och dess upplösning som långfristig skuld istället för som en 
kortfristig skuld (förutbetald intäkt). Jämförelseåret 2020 är 
omräknat. 

Från 2021 bokförs bidrag avseende generalschablon från 
Migrationsverket när det erhålls i enlighet med RKR R2. Tidigare 
fonderade medel från 2019, 7,7 mnkr, upplöses under år 2022. 
Fonderade medel från år 2020, 4,3 mnkr, upplöses år 2023.    
Under 2021 har en anpassning till rekommendation R5 om 

leasing påbörjats. Tidigare har all leasing redovisats som opera-
tionell leasing. För hyresavtal görs nu en bedömning om avtalen 
uppfyller kriterierna för finansiell leasing. Finansiell leasing 
redovisas som tillgång och skuld som över tid minskar med av-
skrivningar och amorteringar. Operationell leasing syns i form av 
hyreskostnader i resultaträkningen. Mer information under hyra/
leasing nedan och i not 2. Jämförelseåret 2020 är omräknat.

Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  
 
Anläggningstillgångar tas upp i balansräkningen till anskaff-
ningsvärdet (utgiften minus eventuella investeringsbidrag) med 
avdrag för avskrivningar. Som anläggningstillgång räknas en till-
gång där anskaffningsvärdet uppgår till minst ett basbelopp och 
som har en livslängd på minst tre år. Samtliga immateriella an-
läggningstillgångar är externt förvärvade och avser licensavgifter 
för programvaror. Kommunen tillämpar i enlighet med RKR R4 
Materiella anläggningstillgångar, komponentavskrivning sedan 
2015 på investeringar med betydande komponenter som har en 
väsentlig skillnad i nyttjandetid. Kommunen har även inventerat 
befintliga anläggningstillgångar och gjort komponentindelning 
för tillgångar med högt redovisat värde och lång kvarvarande 
nyttjandetid. Bolagen som ingår i kommunkoncernen tillämpar 
från och med bokslutsåret 2014 BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Lånekostnader i samband med större investeringar redovisas 
enligt alternativregeln som innebär att lånekostnader får belasta 
anskaffningsvärdet då anskaffningsvärdet överstiger 1 mnkr och 
pågår under minst ett år.

Exploateringsfastigheter redovisas från och med 2009 som om-
sättningstillgångar. Försäljning av exploateringsmark redovisas i 
resultaträkningen.

Avskrivningstider
         
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
görs linjärt från tidpunkten för ibruktagande efter en bedömning 
av nyttjandeperioden. Komponentavskrivning tillämpas från och 
med 2015. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
projekt görs inga avskrivningar. Huvudsakligen tillämpas följande 
avskrivningstider:

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med 
utgångspunkt från teknisk och ekonomisk livslängd. Omprövning 
av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som 
pekar på att det är nödvändigt (såsom verksamhetsförändringar, 
teknikskiften med mera). Om ny bedömning av nyttjandeperioden 
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskriv-
ningstiden.
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Not 2 uppskattningar och 
bedömningar

Jämförelsestörande poster

Kostnader och intäkter på grund av corona redovisas inte som 
jämförelsestörande poster då de flesta verksamheterna har 
påverkats i väldigt hög grad av corona. De områden med störst 
påverkan är kompetensutveckling, konsulttjänster, utvecklingsar-
bete, volymförändringar, sjuklöner och personalkostnader mm.

Lager skyddsmaterial/utrustning
       
Med anledning av corona har ett lager av skyddsmaterial byggts 
upp. Lagret värderades vid bokslutet till det lägsta av anskaff-
ningspris och återanskaffningsvärde. Priserna har fluktuerat stort 
under året, både mellan olika artiklar och leverantörer. Återan-
skaffningsvärdet har därför för vissa artiklar inte varit möjligt 
att få fram per balansdagen utan uppskattats vid den närmast 
möjliga tidpunkten till bokslutsdagen.

Finspångs kommun hade under 2020-2021 del av ett centrallager 
där Linköpings kommun var ansvariga. Lagret har under 2021 
avvecklats. Finspångs kommuns del av detta lager har inte varit 
möjligt att inventera eller värdera och finns inte med i redovis-
ningen.
 

Leasing
          
Leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare och av obe-
tydligt värde beaktas i enlighet med RKR R5 som operationella 
leasingavtal. Kommunens avtal om leasingbilar uppgår till en 
avtalstid som är kortare än 3 år, vilket gör att dessa redovisas 
som operationell leasing. I kommunkoncernen finns två bilar 
med avtalstid om fem år vilka redovisas som finansiell leasing.  
Datorer, skärmar etc uppgår till ett obetydligt värde och redovisas 
som operationell leasing.

Under året har en genomgång skett av kommunens hyresavtal 
för att bedöma om något avtal uppfyller kriterierna för finansiell 
leasing. Det har resulterat i att ett 10-tal avtal nu redovisas som 
finansiell leasing (de redovisades tidigare som operationell 
leasing). Då det är gamla avtal som redan löpt ett antal år har 
följande bedömningar gjorts:

Pensioner 
         
Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. Pen-
sioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 
i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Beräkningen 
av kommunens pensionsåtagande bygger på de förutsättningar 
som anges i RIPS 07. Kommunen har i boksluten 2005-2007 
reserverat medel för ökade framtida pensionskostnader genom 
att öronmärka del av årsresultaten och redovisa detta under eget 
kapital.

Bidrag till statlig infrastruktur  
       
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur bokförs som en tillgång 
i balansräkningen enligt LKBR. Upplösningen av tillgången sker 
med årliga belopp under 25 års tid.

Hyra/leasing
         
Leasingavtal med en löptid om tre år eller kortare och av obe-
tydligt värde beaktas i enlighet med RKR R5 som operationella 
leasingavtal.

Skatteintäkter
          
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på 
Sveriges kommuner och regioners (SKR) decemberprognos 
enligt RKR R2 Intäkter.

Övriga intäkter
         
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar redovisas enligt 
RKR R2 Intäkter. Ett utvecklingsarbete har skett under året där 
rutiner tagits fram för att säkerställa efterlevnaden till rekommen-
dationen.  EU- och statsbidrag redovisas enligt aktuella bidragets 
villkor och restriktioner. Exempelvis har överskott på driftsprojekt 
som löper över flera år och som är finansierade med externa 
medel periodiserats till nästkommande år.

Investeringsbidrag

Statliga investeringsbidrag redovisas som långfristig skuld och 
intäktsförs linjärt över anläggningens nyttjandeperiod enligt RKR 
2.

Särredovisning
          
Inom kommunkoncernen bedrivs verksamhet med krav på 
särredovisning enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjäns-
ter, Fjärrvärmelagen (2008:263) och Miljöbalken (1998:808) i 
Finspångs Tekniska Verk AB´s regi. Dessa särredovisningar finns 
tillgängliga hos Finspångs Tekniska Verk AB.

Kommunkoncernen  

I kommunkoncernen ingår Finspångs kommun och Finspångs 
Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA). FFIA:s dotterbolag är 
Vallonbygden AB, Finspångs Tekniska Verk AB och Finspångs 
Stadsnät Finet AB.

Driftsredovisningen
         
Kapitalkostnader består dels av linjär avskrivning, det vill säga lika 
stora belopp varje år beräknat på objekts anskaffningsvärden, 
dels av internränta på det bokförda värdet med 2%.
Sociala avgifter har interdebiterats verksamheten med 38,33% i 
samband med löneredovisningen.

Kostnader för timanställda redovisas från 2013 enhetligt för hela 
kommunen och innebär att mer- och övertid avseende decem-
ber med utbetalning i januari året därpå inte periodiseras till rätt 
bokföringsår.

Vissa av kommunens kostnader fördelas mellan kommunens 
olika verksamheter genom interndebitering, exempelvis hyres-
kostnader, transporter, kost och lokalvård.
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Effekter anpassning redovisning leasing fastigheter

Mnkr Kommunen Koncernen

2020 2021 2020 2021

RESULTATRÄKNING     

Verksamhetens kostnader 18,0 18,3 14,4 14,6

Avskrivningar -12,6 -12,6 -9,8 -9,8

Finansiella kostnader -3,8 -3,5 -3,0 -2,7

Årets resultat 1,6 2,2 1,6 2,1

     

BALANSRÄKNING     

Mark , byggnader och tekniska 
anläggningar

197,7 197,7 155,2 155,2

Ackumulerade avskrivningar -12,6 -25,2 -9,8 -19,6

Summa tillgångar 185,1 172,5 145,4 135,6

     

Årets resultat 2020 1,6 1,6 1,6 1,6

Årets resultat 2021  2,2  2,1

Långfristiga skulder 168,7 153,9 132,0 120,1

Kortfristiga skulder 14,8 14,8 11,8 11,8

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder

185,1 172,5 145,4 135,6

     

KASSAFLÖDESANALYS     

Årets resultat 1,6 2,2 1,6 2,1

Avskrivningar 12,6 12,6 9,8 9,8

Kassaflöde från den löpande verk-
samheten

14,2 14,8 11,4 11,9

     

Amortering av skulder för finansiell 
leasing

-14,2 -14,8 -11,4 -11,9

Kassaflöde från finansieringsverk-
samhet

-14,2 -14,8 -11,4 -11,9

Förändring av likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0

• Avtal med en nyttjandeperiod om 5 år eller kortare beaktas inte.

• Både tillgång och skuld värderas till nuvärdet av minimilease-
avgifterna vid ingången av år 2020 (ett rimligt verkligt värde har 
varit svårt att få fram för de gamla avtalen).

• Den implicita räntan har inte kunnat beräknas utan internräntan 
har bedömts vara mest rimlig och uppgår till 2 procent.

Bedömningarna ovan utgår från att kostnaden för att ta fram ex-
akta värden inte får överstiga nyttan. Effekterna av förändringen 
framgår i tabellen nedan. I kommunkoncernen har avtalen med 
Vallonbygden AB eliminerats.

Avtal där kommunen kan anses vara leasegivare ses över under 
kommande år.
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Resultaträkningens noter
Not 3. Verksamhetens intäkter, mnkr Kommun Koncern

2020 2021 2020 2021

Statsbidrag 180,6 165,3 180,6 165,3

Avgifter/Taxor 40,4 42,6 373,3 424,3

Övriga externa intäkter 67,5 77,2 102,4 90,6

Interna poster -85,4 -89,4

Summa 288,5 285,1 571,0 590,8

Not 4. Verksamhetens kostnader, mnkr Kommun Koncern

2020 2021 2020 2021

Löner/ Arvoden -748,8 -760,9 -800,8 -812,6

Pensionskostnader -77,8 -92,2 -86,8 -98,6

Personalomkostnader inkl löneskatt -249,2 -254,8 -264,2 -275,9

Upplösning av bidrag till statlig infrastrukturell investering -1,0 -0,7 -1,0 -0,7

Utlämnade bidrag -57,8 -57,6 -57,8 -57,6

Övriga externa kostnader -443,0 -437,2 -628,0 -661,5

Interna poster 0,0 0,0 82,0 85,7

Justering leasing* 18,0 0,0 18,0 0,0

Bolagsskatt** -2,6

Summa -1 559,6 -1 603,4 -1 738,6 -1 823,8

Not 5. Avskrivningar, mnkr

Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Avskrivningar enligt plan 55,5 70,6 113,4 132,2

Justering leasing* 12,6 0,0 12,6 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 68,1 70,6 126,0 132,2

Not 6. Skatteintäkter, mnkr Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Preliminära skatteintäkter 1 042,6 1 043,2 1 042,6 1 043,2

Slutavräkning föregående år -5,3 3,6 -5,3 3,6

Preliminär slutavräkning -15,6 24,9 -15,6 24,9

Mellankommunal utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 1 021,7 1 071,7 1 021,7 1 071,7

*Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommendation R5 
om leasing under 2021. Effekterna redovisas i not 2. **Anpassning till rekommendation R16 om sammanställda 
räkenskaper från år 2021. Jämförelsår mindre belopp, räknas ej om.

*Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommenda-
tion R5 om leasing under 2021. Effekterna redovisas i not 2.
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Not 7. Generella statsbidrag och utjämning Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Inkomstutjämningsbidrag 216,7 216,7 216,7 216,7

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 9,6 14,2 9,6 14,2

Bidrag LSS-utjämningen 14,7 15,2 14,7 15,2

Fastighetsavgift 49,2 55,6 49,2 55,6

Regleringsbidrag/avgift 22,4 64,8 22,4 64,8

Övriga bidrag från staten -  skolmiljarden 0,0 2,5 0,0 2,5

Övriga bidrag från staten -  äldreomsorgssats-
ning

0,0 10,6 0,0 10,6

Tillfälligt statsbidrag 41,1 0,0 41,1 0,0

Införandebidrag 0,6 0,0 0,6 0,0

Välfärdsmiljarderna 8,0 0,0 8,0 0,0

Summa 362,2 379,6 362,2 379,6

Not 8. Finansiella intäkter Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ränta, rörliga medel 1,0 0,6 1,1 0,7

Ränta, internt utlämnade  lån 18,5 14,9 0,0 0,0

Utdelning aktier 0,7 0,2 0,7 0,2

Ränteintäkter derivat 0,0 0,0 0,0 0,0

Orealiserad/realiserad vinst fsg finansiella anl.
tillgångar

-0,7 5,5 -0,7 5,5

Summa 19,7 21,2 1,2 6,4

Not 9. Finansiella kostnader Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ränta på lån 7,9 6,9 7,9 6,9

Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Ränta finansiell leasing* 3,8 3,5 3,0 2,7

Räntekostnader derivat 12,6 8,8 12,6 8,8

Ränta pensionsskuld 1,8 1,2 1,8 1,2

Övr räntekostnader 0,2 0,2 0,2 0,3

Värdereglering finansiella 
 omsättningstillgångar

0,0 1,9 0,0 1,9

Orealiserad förlust fsg finansiella anl.tillgångar 2,6 0,0 2,6 0,0

Summa 29,0 22,6 28,1 22,0

Justerade finansiella kostnader

Summa 29,0 22,6 28,1 22,0

*Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till rekommenda-
tion R5 om leasing under 2021. Effekterna redovisas i not 2. 
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Balansräkning noter

Markreserv Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 13,1 12,9 53,3 53,0

Årets nyanskaffningar 0,0 6,4 0,1 6,4

Årets avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar -0,2 -0,1 -0,3 -0,1

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående restvärde 12,9 19,2 53,0 59,3

Verksamhetsfastigheter Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 1 136,6 1 173,9 1 136,6 1 173,9

Årets nyanskaffningar 37,3 29,8 37,3 29,8

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktiverade ränteutgifter 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 1 173,9 1 203,7 1 173,9 1 203,7

Ingående ackumulerade avskrivningar -503,1 -539,3 -503,1 -539,3

Årets avskrivningar -36,2 -37,0 -36,2 -37,0

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -539,3 -576,3 -539,3 -576,3

Utgående restvärde 634,6 627,4 634,6 627,4

Not 10. Immatriella anläggningstillgångar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 7,7 9,4 7,7 9,4

Årets nyanskaffningar 1,7 0,0 1,7 0,0

Utgående anskaffningsvärde 9,4 9,4 9,4 9,4

Ackumulerade avskrivningar -3,7 -5,1 -3,7 -5,1

Årets avskrivningar -1,4 -1,2 -1,4 -1,2

Utgående ackumulerade avskrivningar -5,1 -6,4 -5,1 -6,4

Utgående restvärde 4,2 3,0 4,2 3,0

Bedömd genomsnittlig avskrivningstid (år) 5 5 5 5

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar. Se upplysningar om redovisningsprinciper.

Not 11. Fastigheter & anläggningar, maskiner & inventarier
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Publika fastigheter Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 124,1 149,9 124,1 149,9

Årets nyanskaffningar 28,6 2,1 28,6 2,1

Årets försäljningar/utrangeringar -2,8 0,0 -2,8 0,0

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 149,9 152,1 149,9 152,1

Ingående ackumulerade avskrivningar -53,0 -56,0 -53,0 -56,0

Årets avskrivningar -3,4 -3,7 -3,4 -3,7

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets försäljningar/utrangeringar 0,4 0,0 0,4 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -56,0 -59,7 -56,0 -59,7

Utgående restvärde 93,9 92,4 93,9 92,4

Fastigheter för annan verksamhet Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 106,5 304,1 1 017,7 1 169,7

Årets nyanskaffningar 197,7 4,6 217,1 81,1

Årets försäljningar/utrangeringar -0,1 -0,1 -65,2 -1,7

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,3

Utgående anskaffningsvärde 304,1 308,6 1 169,7 1 249,4

Därav finansiell leasing 197,7 197,7 197,7 197,7

Ackumulerade avskrivningar -27,1 -43,1 -306,7 -311,8

Årets avskrivningar -16,0 -16,6 -306,7 -311,8

Årets försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0 18,0 -1,7

Årets uppskrivningar 0,0 0,0 0,0 -1,0

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets omklassificeringar/återförda nedskrivningar 0,0 0,0 12,2 0,2

Utgående ackumulerade avskrivningar -43,1 -59,7 -311,8 -349,0

Utgående restvärde 260,9 248,9 857,9 900,3

Därav finansiell leasing 185,1 172,4 185,1 172,4

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 25 23

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar i mark, byggnader och tekniska anläggningar,  se upplysningar om 
redovisningsprinciper. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden 
styrs i avtal (t.ex. leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.   
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Maskiner, fordon, inventarier Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 193,1 204,9 1 126,6 1 224,6

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 -0,1 10,1

Årets nyanskaffningar 12,1 8,5 99,4 70,2

Årets försäljningar/ utrangeringar -0,2 0,0 -1,3 -4,4

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående anskaffningsvärde 204,9 213,5 1 224,6 1 300,5

Ingående ackumulerade avskrivningar -128,3 -139,1 -636,6 -686,4

Årets avskrivningar -11,0 -12,1 -50,8 -52,6

Årets försäljningar/ utrangeringar 0,2 0,0 1,3 2,4

Årets omklassificeringar 0,0 0,0 -0,3 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -139,1 -151,2 -686,4 -736,7

Utgående restvärde 65,9 62,3 538,2 563,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 8 9

Pågående investeringar, Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående anskaffningsvärde 34,6 47,5 85,4 92,0

Årets nyanskaffningar 92,7 63,4 157,5 176,0

Årets avslutade projekt -79,7 -51,4 -150,9 -128,7

Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 -10,7

Preliminära avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående restvärde 47,5 59,5 92,0 128,6

Summa materiella anläggningstillgångar 1 115,8 1 109,7 2 269,6 2 371,9

NOT 12. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier och andelar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB 23,1 23,1 0,0 0,0

Kommentusgruppen 0,0 0,0 0,0 0,0

Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a 0,0 0,0 0,0 0,0

Östsvenska Yrkeshögskolan AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Inera AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Andel HVB och HSB, bostadsrättslägenhet  -  - 0,1 0,1

CNG Holding AB och Curt Nicolin Gymnasiet AB  -  - 0,5 0,5

Summa 23,2 23,2 0,6 0,6

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner, inventarier och fordon. Se upplysningar om redovisnings-
principer.  
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Förlagsbevis Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Kommuninvest 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Medlemsinsats Kommuninvest Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Kommuninvest 12,0 12,0 12,0 12,0

Summa 12,0 12,0 12,0 12,0

Långfristiga fordringar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Kommunala bolag 892,7 973,6 0,0 0,0

HSB:s brf Majelden 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa 893,0 973,9 0,3 0,3

Summa finansiella anläggningstillgångar 928,2 1 009,0 12,9 12,9

Not 13. Bidrag till statlig infrastruktur Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Bidrag Trafikverket, GC-väg Finspång-Svärtinge 11,0 11,0 11,0 11,0

Upplösning, GC-väg Finspång- Svärtinge (25 år) -2,6 -3,1 -2,6 -3,1

Bidrag Trafikverket, åtgärder rv 51 Slottsvägen 3,0 3,0 3,0 3,0

Upplösning, åtgärder rv 51 Slottsvägen (25 år) -0,7 -0,8 -0,7 -0,8

Bidrag Trafikverket, omstigningsplats Vistinge 2,2 2,2 2,2 2,2

Upplösning, omstigningsplats Vistinge -0,4 -0,5 -0,4 -0,5

Bidrag Trafikverket, GC-väg Kolstad 0,0 1,7 0,0 1,7

Upplösning, GC-väg Kolstad (25 år) 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Summa 12,4 13,4 12,4 13,4

Not 14. Förråd och övriga omsättningstill-
gångar

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Förråd 1,3 1,4 6,1 7,4

Övriga omsättningstillgångar 5,4 5,4 5,4 5,4

Summa 6,7 6,8 11,5 12,8

Not 15. Kortfristiga fordringar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Kundfordringar 10,6 14,7 46,1 51,3

Statsbidragsfordringar 67,4 56,1 67,4 56,1

Interimsfordringar 9,1 31,7 15,1 41,6

Momsfordran 9,0 9,6 9,0 9,6

Kortfristig fordran koncernföretag 0,2 0,0 0,2 0,0

Övriga fordringar 15,9 12,7 19,1 19,4

Summa 112,3 124,9 157,0 178,1
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Not 16. Kortfristiga placeringar, Mnkr Kommun Koncern

Aktieindexfonder 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 10,2 5,0 10,2 5,0

Årets försäljningar -8,9 -8,5 -8,9 -8,5

Årets köp 3,3 4,0 3,3 4,0

Värdereglering verkligt värde 0,3 -0,5 0,3 -0,5

Utgående balans 5,0 0,0 5,0 0,0

Realränteobligationer 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 10,8 0,0 10,8 0,0

Årets försäljningar -10,8 0,0 -10,8 0,0

Årets köp 0,0 0,0 0,0 0,0

Värdereglering verkligt värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 0,0 0,0 0,0 0,0

Företagscertifikat 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 9,1 4,0 9,1 4,0

Årets försäljningar -6,1 -2,8 -6,1 -2,8

Årets köp 1,0 0,0 1,0 0,0

Värdereglering verkligt värde 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående balans 4,0 1,1 4,0 1,1

Obligationer och andra värdepapper 2020 2021 2020 2021

Ingående balans 38,3 57,1 38,3 57,1

Årets försäljningar -27,1 -68,2 -27,1 -68,2

Årets köp 44,9 34,0 44,9 34,0

Värdereglering verkligt värde 1,0 -1,1 1,0 -1,1

Utgående balans 57,1 21,8 57,1 21,8

Depå likvida medel* 0,1 0,0 0,1 0,0

Summa 66,2 22,9 66,2 22,9

Not 17. Eget kapital Kommunen Koncernen

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående eget kapital enl balansräkningen 593,4 630,6 810,5 870,7

  - varav resultatutjämningsreserv 10,0 13,8 10,0 13,8

Byte av redovisningsprincip för leasing* 0,0 1,5 0,0 1,5

Rättelse latent skatt 2020** -14,8

Justeringspost*** 3,4 0,0 -1,6 0,0

Årets resultat 33,9 61,0 61,8 70,5

 - varav årets avsättning till resultatutjämningsreserv 3,8 24,8 3,8 24,8

Eget kapital efter justering 630,6 693,2 870,7 927,9

*Anpassning  till rekommendation R5 om leasing    
**Anpassning  till rekommendation R16 om sammanställda räkenskaper    
***Rättelse av klassificeringsfel. 3 377 Mnkr förs från eget kapital till aktier och andelar. Rättelsen har skett från 
och med delårsrapport 20-08-31.

* Konto för depå Söderbergs och Partners är omklassificerat från och med 2020 från kontogrupp 19 kassa och 
bank till kontogrupp 18 kortfristiga placeringar.
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varav resultatutjämningsreserv (Mnkr) 2020 2021

 - avsättning 10,0 13,8

 - årets avsättning 3,8 24,8

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12,4 12,4

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9,5 9,5

 - personalpolitiska åtgärder 5,0 5,0

 - uppbyggnad pensionsreserv 45,2 45,2

 - försäkringsfond 1,9 1,9

 - extra uppmuntran till personal i samband med covid-19 1,0 0,2

 - extra personaluppskattning på grund av covid-19, julgåva 0,0 0,6

 - extra personaluppskattning på grund av covid-19, trivselaktivitet kulturhuset 0,0 0,7

 - extra personaluppskattning på grund av covid-19, trivselaktivitet på enhet 0,0 0,3

 - satsning på feriejobb för gymnasieelever inom verksamheter med helgverksamheter 0,0 0,5

 - köp av skyttepaviljong i samband med exploatering 0,0 0,5
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Not 18. Avsättningar till pensioner Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Pensionsbehållning 0,0 0,0 0,0 0,0

Förmånsbestämd ålderspension 53,4 19,2 53,4 19,2

Övertagande pensionsskuld FFIA 1,4 2,8 1,4 2,8

Särskild avtalspension 13,7 14,3 13,7 14,3

Pension till efterlevande 1,4 1,4 1,4 1,4

PA-KL pensioner 6,8 6,9 6,8 6,9

Särskild löneskatt 19,6 11,8 19,6 11,8

Andra pensionsavsättningar 4,0 3,9 4,1 3,9

Summa 100,4 60,3 100,4 60,3

Ingående avsättning inkl löneskatt 82,5 100,4

Nyintjänad pension 15,5 3,5

varav förmånsbestämd  
ålderspension

12,3 3,4

varav särskild avtalspension 1,2 0,0

varav efterlevandepensioner 0,5 0,0

övrigt 1,5 0,0

Årets utbetalningar -2,9 -3,1

Ränte- och basbelopps- 
uppräkningar

1,8 0,7

Ändring av försäkringstekniska 
grunder

0,0 1,4

Övrig post 0,0 0,5

Byte av tryggande 0,0 -36,6

Pensionsskuld FFIA 0,0 1,4

Förändring av löneskatt 3,5 -7,8

Summa pensionsförpliktelser och 
löneskatt*

100,4 60,3

Aktualiseringsgrad % 99 99

Tillgångsslag 2020 2021

Realräntor 0% 0%

Nominella räntor 82% 0%

Svenska aktier 4% 0%

Globala aktier 14% 0%

Likvida medel 0% 0%

Samlad redovisning för kommunens  
pensionsmedelsförvaltning

(exkl likvida medel) 2020 2021

Avsättning pensioner och liknande 
förpliktelser

100,4 60,3

Ansvarsförbindelser 426,3 413,8

Pensionsförpliktelse som tryggats i  
pensionsförsäkring

0 37

Summa 526,6 511,1

Kortfristiga placeringar,  
marknadsvärde

-66,1 0,0

Totalt pensionsförsäkringskapital 0 46

Återlånade medel 460,6 465,1

Visstidspension/omställningsstöd

Under året har en tidigare politiker erhållit visstidspension, en 
person erhåller fortsatt pension t o m 2025-03-31.

Kommunen har under 2021 sålt sitt innehav i kortfristiga 
pensionsplaceringar till följd av kommunfullmäktigebeslut om 
att försäkra förmånsbestämda pensioner enligt KAP-KL och 
PFA.
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Finspångs kommun har gjort avsättningar för återställande 
av förorenade områden i Lotorp och Rejmyre. I Lotorp avser 
avsättningen återställande av en fotbollsplan där marken är 
förorenad. Ytterligare åtgärder kan tillkomma. I Rejmyre avses 
återställande av förorenad mark kring Rejmyre Glasbruk. I 
ett första skede har medel avsatts för utredning av åtgärder 
tillsammans med Länsstyrelsen. För själva åtgärderna finns 
ingen avsättning då det råder stor osäkerhet kring ansvar och 
möjlighet till statsbidrag för återställandet. Finspångs Tekniska 

Verk har tre olika avsättningar i balansräkningen. Medel finns 
avsatt för återställning av deponin.    
Denna ska vara sluttäckt 2027. Avsättningen har beräknats som 
nuvärdet av framtida utgifter enligt plan för återställande.  
 
Vidare finns resultatfond för VA respektive avfall där över/
underskott sätts av enligt självkostnadsprincipen.  
 

Not 19. Andra avsättningar Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående avsättning sanering c-plan Lotorp 2,9 2,9 2,9 2,9

Ackumulerad förändring sanering c-plan 
Lotorp

-2,4 -2,4 -2,4 -2,4

Ingående avsättning sanering Rejmyre 5,0 5,0 5,0 5,0

Ackumulerad förändring sanering Rejmyre -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Ingående avsättning återställning av deponi  -  - 22,0 22,0

Årets förändring avs återställning av deponi  -  - 0,0 -0,3

Ingående avsättning resultatfond VA - - -6,9 -1,1

Årets förändring avsättning resultatfond VA - - 5,8 11,5

Ingående avsättning resultatfond avfall - - 6,9 7,8

Årets förändring avsättning resultatfond avfall - - 0,9 -2,0

Ingående avsättning latent skatt - - 0,0 14,8

Årets förändring latent skatt - - 0,0 2,1

Utgående övriga avsättningar 5,4 5,3 34,1 60,2

Not 20. Långfristiga skulder Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Långfristig upplåning i banker och kreditinsti-
tut 

1 160,7 1 187,6 1 160,7 1 187,6

Långfristig leasingskuld* 168,7 153,9 132,0 120,1

Förutbetalda intäkter offentliga investerings-
bidrag**

21,7 21,7 21,7 21,7

Summa 1 351,2 1 363,3 1 314,4 1 329,5

*Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till 
rekommendation R5 om leasing under 2021. Effekterna redovisas i not 2. 

**Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) som långfristig skuld istället för en 
kortfristig skuld.
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Internbanken* Bildningen*

Mnkr 2020 2021 Policy 2020 2021

Uppgifter om lång- och kortfristig upplåning

 Genomsnittlig ränta % före räntesäkring 0,7% 0,6% - 0,4% 0,2%

 Räntebindningstid (år) före räntesäkring 1,54 år 2,38 år - 0,7 år 0,46 år

 Genomsnittlig ränta, % efter räntesäkring 1,4% 1,0% - 2,3% 2,3%

 Räntebindningstid (år) efter räntesäkring 2,03 år 2,85 år 2-4 år 11,98 år 11,37 år

Lån med:

Rörlig ränta 24% 38% <50%

Bindningstid 1-2 år 38% 10% <25%

Bindningstid 2-3 år 11% 9% <25%

Bindningstid 3-4 år 10% 7% <25%

Bindningstid 4-5 år 7% 17% <25%

Bindningstid 5-6 år 11% 8% <25%

Bindningstid 6-7 år 0% 11% <25%

Bindningstid 7-8 år 0% - <25%

Bindningstid 8-9 år 0% - <25%

Bindningstid 9-10 år 0% - <25%

Kapitalbindningstid 2,44 år 2,85 år >2,5 år 2,0 år 1,06 år

Lån förfaller till betalning inom:

0-1 År 15% 23% <25% 3% 42%

1-2 År 32% 25% <25% 40% 58%

2-3 År 26% 9% <25% 56% 0%

3-4 År 10% 7% <25% 0% 0%

4-5 År 7% 17% <25% 0% 0%

5-6 År 11% 8% <25% 0% 0%

6-7 År 0% 11% <25% 0% 0%

7-8 År 0% 0% <25%

Antal affärer 14 14 3 3

Belopp (mnkr) 1 041,1 1 071,1 124,0 120,0

Säkrat med derivat (mnkr) 241,0 141,0 91,7 89,0

Marknadsvärde derivat (mnkr) 13,6 6,0 29,1 20,0

*Kommunen har två låneportföljer, en för internbanken och en för fastigheten Bildningen.    
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*Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) som långfristig skuld istället för en 
kortfristig skuld. Jämförelseåret 2020 är omräknat (21,7 mnkr).       
**Flyktingfond tidigare år. Medel i balansräkning från 2019=7,7 Mnkr (löses upp under 2022), medel från 
2020= 4,3 Mnkr (löses upp under 2023).      
***Jämförelseåret 2020 är omräknat med effekterna av finansiell leasing utifrån anpassning till 
rekommendation R5 om leasing under 2021. Effekterna redovisas i not 2.    
  

Not 21. Kortfristiga skulder Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Leverantörsskulder 39,2 47,1 77,4 99,8

Förutbetalade intäkter* 2,9 0,0 14,4 16,8

Övriga interimsskulder 44,3 26,7 77,4 65,7

Källskatt 17,9 15,8 17,9 15,8

Upplupen ränta 1,5 1,5 1,5 1,5

Arbetsgivaravgifter 15,6 15,7 15,6 15,7

Upplupen löneskatt 7,7 8,1 7,7 8,1

Upplupen pensionskostnad Indivduell del, 
försäkringsavg

31,3 33,1 31,3 33,1

Övriga skulder till staten (inkl flyktingfond 
tidigare år)**

29,8 39,1 29,8 39,1

Kortfristig skuld koncernföretag 1,4 2,5 1,4 2,5

Kortfristig del av leasingskuld*** 14,8 14,8 10,7 10,3

Upplupna semesterlöner 39,1 39,3 43,2 43,7

Upplupna sociala avgifter 21,3 19,0 23,1 20,8

Okompenserad övertid 1,7 1,7 1,9 1,7

Summa 268,6 264,2 353,4 374,5

Not 22. Pensionsförpliktelser ej upptagna bland 
skulder eller avsättningar

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 433,9 426,3 433,9 426,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 10,8 5,8 10,8 5,8

Ändring av försäkringstekniska grunder* 0,0 7,9 0,0 7,9

Nyintjänad pension* 0,0 0,1 0,0 0,1

Pensionsutbetalningar -22,9 -24,4 -22,9 -24,4

Övrig post 4,9 2,0 4,9 2,0

Pensionsskuld FFIA 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Omställningsstöd avgående politiker 1,0 0,0 1,0 0,0

Förändring av löneskatt -1,5 -2,4 -1,5 -2,4

Summa ansvarsförbindelse inkl löneskatt 426,3 413,8 426,3 413,8

*) För jämförelseåret fanns inte posterna specificerade hos den tidigare pensionsadministratören. 
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storleken på de medel som respektive medlemskommun 
lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 
Kommuninvests ekonomiska förening.   
   
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Finspångs 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommunivest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 510 966 mnkr och totala tillgångar till 518 
679 mnkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick 
till 1 312  mnkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 
333 mnkr.   

Finspångs kommun har i augusti 2006 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser.   
Samtliga 294 kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.    
   
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 
av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråkstagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas i förhållande till 

Not 23. Borgensförbindelser Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Helägda kommunala bolag 0,0 0,0 0,0 0,0

HSB 0,0 0,0 0,0 0,0

Förlustansvar egna hem 0,1 0,1 0,1 0,1

Föreningar 4,4 3,7 4,4 3,7

Summa 4,5 3,8 4,5 3,8

Finspångs kommuns borgensåtagande gentemot Kommuninvest

Mnkr Totalt för KI Vår del Vår andel %

SKULDER

Utlånad upplåning 451 097 1 167 0,26%

Ej utlånad upplåning 55 261 134 0,24%

Derivat 178 0 0,26%

Övriga skulder 4 430 11 0,24%

Summa skulder/åtagande 510 966 1 312 0,26%

TILLGÅNGAR

Utlånad upplåning 460 650 1 192 0,26%

Likviditetsreserv 55 261 134 0,24%

Derivat 147 0 0,26%

Övriga tillgångar 2 621 6 0,24%

Summa tillgångar 518 680 1 333 0,26%
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NOT 24. Leasing Kommun Koncern

Mnkr, Finansiella leasingavtal 2020 2021 2020 2021

Fastigheter

Totala minimileaseavgifter 219,5 206,9 172,8 163,0

Nuvärde minimileaseavgifter 185,1 172,4 145,4 135,5

Därav förfall inom 1 år 12,6 12,6 9,9 9,9

Därav förfall inom 1-5 år 50,6 50,6 39,4 39,4

Därav förfall senare än 5 år 121,9 109,2 96,1 86,2

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Bilar

Totala minimileaseavgifter 0,0 0,0 0,9 0,7

Därav förfall inom 1 år 0,0 0,0 0,2 0,2

Därav förfall inom 1-5 år 0,0 0,0 0,5 0,3

Därav förfall senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 1 år

Under året har kommunens leasingkostnader 
uppgått till: 

Bilar, förfallotider

- Inom ett år 3,8 1,4 4,0 1,5

- Senare än ett år men inom fem år 3,1 4,1 3,3 4,1

- Senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0

Hyror, förfallotider

- Inom ett år 25,1 11,8 25,1 11,8

- Senare än ett år men inom fem år 43,5 32,4 43,5 32,4

- Senare än fem år 0,0 2,8 0,0 2,8

Övrigt, förfallotider

- Inom ett år 8,7 8,6 8,7 8,6

- Senare än ett år men inom fem år 13,2 20,4 13,2 20,4

- Senare än fem år 0,0 0,0 0,0 0,0
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Kassaflödesanalysens noter

Not 28. Checkräkningslimit Kommun

Mnkr 2020 2021

Kommunen 15,0 12,0

Koncenbolagen 35,0 38,0

Summa 50,0 50,0

Not 29. Räkenskapsrevision Kommun

Tkr 2020 2021

Total kostnad för räkenskapsrevision 149 154

Summa 149 154

Övriga noter

Not 25. Justering för ej likviditetspåverkande 
poster

Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Avskrivningar 68,1 70,6 125,7 131,7

Nedskrivningar/utrangeringar 0,8 0,0 0,8 0,0

Gjorda avsättningar 16,7 -40,1 23,4 -30,8

Upplösning infrastrukturbidrag 1,0 0,7 1,0 0,7

Upplösning investeringsbidrag* 6,2 0,0 6,2 0,0

Övrigt -2,2 -1,7 -2,2 -1,7

Summa 90,6 29,5 154,9 99,8

Not 26. Övriga likviditetspåverkande poster Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0,0 0,0 0,0 0,0

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag infrastruktur) 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0 0,0 0,0

Not 27. Poster som redovisas i annan sektor Kommun Koncern

Mnkr 2020 2021 2020 2021

Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar 1,2 -3,7 1,2 -3,7

Övrigt 0,0 0,0 1,3 0,3

Summa 1,2 -3,7 2,5 -3,4

*Från 2021 klassificeras skuld för offentliga bidrag (investeringar) och dess upplösning som långfristig skuld 
istället för en kortfristig skuld. Jämförelseåret 2020 är omräknat.      

Den totala kostnaden för extern revison uppgår till 0,9 mnkr per 211231.
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NOT 30. Koncerninterna förhållanden Ägd andel Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
Mnkr Givna Mottagna Givna 2021 Givna Givna
Finspångs kommun 0,0 0,0
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus 
AB

0,0 -0,1 0,0

 - Vallonbygden AB 100% -0,2

 - Finspångs Tekniska Verk AB 100% -0,8

 - Finspångs Stadsnät Finet AB 100% 1,1

Ägd andel Försäljning Räntor Lån
Mnkr Köpare Säljare Kostnader Intäkter Givare Mottagare
Finspångs kommun 53,2 6,1 -14,9 80,8
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus 
AB

1,4 0,4 -0,3

 - Vallonbygden AB 100% 1,1 8,9 -8,4 -40,0

 - Finspångs Tekniska Verk AB 100% 2,4 39,5 -4,6 -25,8

 - Finspångs Stadsnät Finet AB 100% 1,2 4,5 -1,6 -15,0
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DRIFTREDOVISNING

Intäkter Kostnader Netto

Mnkr Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse Föreg. år Årsbudget Bokslut 
2021

Avvikelse

Politisk verk-
samhet

1,3 1,5 1,4 0,0 -12,8 -16,1 -14,1 2,0 -11,5 -14,6 -12,6 1,9

Ledningsstab 62,5 51,1 55,8 4,7 -170,8 -175,0 -172,6 2,4 -108,3 -123,9 -116,8 7,0

Social omsorg 67,9 47,6 68,4 20,8 -322,0 -286,2 -315,3 -29,2 -254,1 -238,5 -246,9 -8,4

Samhällsbygg-
nad

213,3 225,7 228,2 2,5 -293,8 -307,4 -308,3 -0,9 -80,4 -81,7 -80,1 1,6

Utbildning 104,8 96,3 99,1 2,8 -676,2 -679,4 -690,8 -11,4 -571,4 -583,1 -591,7 -8,6

Vård och 
omsorg

136,5 117,4 123,7 6,3 -435,0 -442,2 -431,9 10,3 -298,5 -324,8 -308,2 16,6

Kommunge-
mensamma

11,4 10,8 10,8 0,0 -6,1 -21,3 -7,8 13,4 5,3 -10,5 2,9 13,4

Egentlig 
verksamhet

597,8 550,3 587,4 37,1 -1 916,6 -1 927,5 -1 940,9 -13,4 -1 318,9 -1 377,1 -1 353,5 23,6

Finansenheten 302,3 307,3 310,4 3,1 -322,8 -334,0 -343,4 -9,4 -20,5 -26,6 -33,0 -6,3

Just. finans i 
verksamheten

0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0

Just avskriv-
ningar

68,1 57,2 70,6 -13,3 68,1 57,2 70,6 -13,3

Just genrellt 
statsbidrag i 
sektor, skolmil-
jarden

-2,5 -2,5 -2,5 -2,5

Interna poster -611,5 -623,1 -612,7 10,5 611,5 623,1 612,7 -10,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamheten 288,5 234,5 285,1 50,6 -1 559,6 -1 580,9 -1 603,4 -49,1 -1 271,1 -1 346,4 -1 318,3 1,5

Avskrivningar -68,1 -57,2 -70,6 13,3 -68,1 -57,2 -70,6 13,3

Skatteintäkter 
och statsbidrag

1 383,9 1 425,8 1 451,3 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 383,9 1 425,8 1 451,3 25,5

Finansnetto 19,7 25,8 21,2 -4,6 -29,0 -33,1 -22,6 10,5 -9,3 -7,4 -1,4 5,9

Årets resul-
tat/budget

1 692,1 1 686,1 1 757,6 71,5 -1 656,7 -1 671,3 -1 696,6 -25,3 35,4 14,8 61,0 46,2
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Under perioden ramjusterades exempelvis budgetmedel från kommungemensamma kostnader till 
sektorerna utifrån utfallet av 2021 års lönerevision, medel för digitalisering samt utvecklingspotten. 
Medel för bemanningscentralen har ramjusterats till ledningsstaben från övriga sektorer med 8,4 mnkr.

Justeringar av fullmäktiges fastställda budget sker internt mellan ansvarsområden utifrån särskilda 
beslut i kommunstyrelsen och på delegation. Dessa justeringar sker vid flera tillfällen under året. Till 
exempel justeringar för löneökningar, kostnadsökningar av annat slag omorganisation eller särskilt 
avsatta medel. Särskild förteckning över beslut uppdateras löpande.

Budgetramarnas förändring 2021

Driftramar, Mnkr Anslag strategisk 
plan 2021

Ramjusterat 
2021

Budget 2021

Kommunfullmäktige -4,0 0,0 -4,0

Överförmyndaren -2,7 -0,1 -2,9

Revision -1,2 0,0 -1,2

Valnämnd -0,1 0,0 -0,1

Bygg- och miljönämnden -0,1 0,0 -0,1

Kommunstyrelsen -6,1 -0,1 -6,3

varav sociala myndighetsnämnden -0,3 0,0 -0,3

Ledningsstaben -112,2 -11,7 -123,9

Sektor samhällsbyggnad -78,4 -3,3 -81,7

Sektor utbildning -563,4 -19,8 -583,1

Sektor social omsorg -233,0 -5,5 -238,5

Sektor vård och omsorg -313,3 -11,5 -324,8

Kommungemensamma kostnader -68,7 58,2 -10,5

Finansenheten 1 398,2 -6,2 1 391,9

Summa 14,8 0,0 14,8
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Investeringsbudgeten i strategisk plan fastställdes utifrån 
följande anslagsområden för en treårsperiod:

• exploatering för boende och näringsliv,

• klimat och miljöanpassning,

• offentliga miljöer,

• samhällsskydd,

• infrastruktur,

• fastighetsinvesteringar,

• verksamhetens investeringar.

Kommunstyrelsen beslutar om investeringsmedel på 
projektnivå inom respektive anslag för gällande budgetår. De 
projekt som är specificerade med belopp kräver inga ytterligare 
beslut i kommunstyrelsen för att starta. De projekt som saknar 
belopp ger kommunstyrelsen till förvaltningen i uppdrag att 
lämna in projektbeskrivningar och kalkyler för. Projekt utöver 
investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut. 

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsbudgeten uppgick totalt till 347 mnkr. Av dessa 
medel var 165 mnkr beslutade för år 2021 i enligt med strategisk 
plan. Flera projekt löper under flera år, 182 mnkr avsåg projekt 
överförda från föregående års investeringsbudget. Här återfanns 
flertalet projekt inom investeringsanslag för fastighetsinveste-
ringar, offentliga miljöer och infrastruktur. Inom anslag för exploa-
tering fanns även ackumulerade medel för kommande exploa-

Investeringar per anslagsområde

teringar. Under föregående året beslutade kommunfullmäktige 
om investeringar utöver plan, däribland 4,4 mnkr för iordningstäl-
lande av lokaler i kommunhuset för att skapa förutsättningar för 
att inrymma kommunens förvaltning. Projektet slutredovisades 
under året.

*) År 2022 finns investeringsanslag med ytterligare 16,5 mnkr till projekt ny förskola Lotorp.        
**) År 2022 omfördelas 27 mnkr till ombyggnad av Bergslagsvägen etp 2 från exploateringsmedel boende och näringsliv till förfogande samt från offentliga 
miljöer till förfogande.       

Kommundirektören har delegation att besluta om enskilda 
projekt inom anslaget för verksamhetsinvesteringar till 
sektorerna. Samhällsbyggnadschef har delegation att besluta 
om enskilda projekt inom ramen för avsatta reinvesteringar 
enligt anslaget för fastighetsinvesteringar.

Återkommande poster i investeringsbudgeten är medel 
för reinvesteringar och energieffektiviseringar i fastigheter, 
medel för sektorernas investeringar i lokalanpassningar, 
nya inventarier, maskiner och IT-investeringar som de själva 
prioriterar. Resterande del av investeringsbudgeten fördelas 
utifrån politiska prioriteringar; till exempel nya förskolor, nya 
bostadsområden och gång- och cykelvägar.

Efter slutredovisad investering debiteras sektorerna 
kapitalkostnad i form av avskrivning och internränta. 
Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna 
utgifter och utgifter för egen anläggningspersonals 
timkostnader.

Investeringsanslag  
(belopp i Mnkr)

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
utfall

Utfall år 
2021

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Inv.proj 
prognos tot

Avv mot 
budget

Exploatering för boende 
och näringsliv

39,0 15,0 54,0 0,3 9,3 9,7 44,3 55,6 -1,6

Fastighetsinvesteringar *) 76,3 100,6 176,8 24,5 23,1 47,6 129,2 189,8 -12,9

Infrastruktur 26,0 29,1 55,0 13,1 5,5 18,6 36,4 51,9 3,2

Klimat- och miljöanpassning 4,9 0,2 5,0 1,0 0,2 1,2 3,8 4,4 0,6

Offentliga miljöer**) 20,5 0,8 21,3 2,7 14,6 17,3 3,9 48,9 -27,6

Samhällsskydd 1,5 6,0 7,5 0,2 0,7 0,8 6,7 7,5 0,0

Verksamhetens 
investeringar 

9,0 13,5 22,5 2,4 8,7 11,1 11,4 22,2 0,3

Beslut över plan 4,4 0,0 4,4 3,3 1,3 4,6 -0,2 4,6 -0,2

varav ombyggnad kommun-
huset 

4,4 0,0 4,4 3,3 1,3 4,6 -0,2 4,6 -0,2

Totalt: 181,5 165,0 346,5 47,5 63,4 110,9 235,6 384,8 -38,3
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Investeringsredovisning per sektor, större projekt särredovisade.

*) År 2022 finns investeringsanslag med ytterligare 16,5 mnkr till projekt ny förskola Lotorp.   
**) År 2022 omfördelas 27 mnkr till ombyggnad av Bergslagsvägen etp 2 från exploateringsmedel boende och näringsliv till förf. samt från offentliga miljöer till förf.

Avslutade investeringar per 2021-12-31

Sektor (större projekt 
sär redovisade), Mnkr

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total budget Ingående 
balans

Utfall år 
2021

Totalt utfall Kvar av budget

Politisk ledning 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Ledningsstab 6,8 -0,4 6,3 4,8 0,7 5,5 0,8

varav: Omklädningsrum Grosvad 5,0 0,0 5,0 4,4 -0,2 4,2 0,8

Sektor samhällsbyggnad 29,4 0,8 30,2 19,7 20,9 40,6 -10,4

varav: Köp AME 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 3,4 -3,4

varav: Köp Lasarettet 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 8,2 -8,2

varav: reinvesteringar, underhållsinv. och 
verksamhetsanpassningar fastigheter

13,5 0,6 14,1 5,9 8,4 14,2 -0,1

Sektor social omsorg 0,6 0,2 0,7 0,5 0,2 0,7 0,0

Ny modul procapita IFO 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0

Sektor vård och omsorg 0,2 0,3 0,5 0,1 0,7 0,8 -0,3

varav: Inredning vårdcentrum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 -0,3

varav: Automatiserade sängar 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0

Sektor utbildning 1,7 2,5 4,2 1,5 2,2 3,7 0,5

varav: Inventarier sektor utbildning 0,5 0,0 0,5 0,6 0,0 0,6 -0,1

varav: Inventarier Grosvadsskolan 0,5 0,0 0,5 0,4 0,0 0,4 0,1

varav: Inventarier fysisk läromiljö 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1

Avslutade 38,8 3,4 42,1 26,7 24,7 51,4 -9,3

Pågående investeringar per 2021-12-31
Sektor (större projekt 
sär redovisade), Mnkr

Ombudget 
från 2020

Invbudget 
2021

Total 
budget

Ingående 
balans

Utfall 
år 2021

Totalt 
utfall

Kvar av 
budget

Invproj 
prognos tot

Avv mot 
budget

Ledningsstab 5,1 2,7 7,8 0,1 0,4 0,5 7,3 7,8 0,0

varav: Servicehus Grosvads cam-
ping

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0

varav: Nytt ÄHS 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0

Sektor samhällsbyggnad 136,3 152,2 288,4 20,5 34,7 55,2 233,2 317,4 -28,9

varav: Ny förskola Lotorp *) 0,0 46,6 46,6 1,6 3,5 5,1 41,4 63,2 -16,7

Varav: Hällestadgården 0,0 45,0 45,0 3,4 3,5 6,9 38,1 45,0 0,0

varav: Centrumutveckling Berg-
slagsv etp 1

14,6 0,0 14,6 1,7 12,1 13,8 0,8 15,3 -0,7

varav: Centrumutveckling Berg-
slagsv etp 2**)

1,1 0,0 1,1 0,7 1,9 2,6 -1,5 28,1 -27,0

varav: exploatering boende och 
näringsliv till förfogande

30,9 10,9 41,8 0,0 0,0 0,0 41,8 41,8 0,0

Sektor social omsorg 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

varav: Inventarier Hyttvägen 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Sektor vård och omsorg 1,4 3,2 4,5 0,2 1,1 1,3 3,2 4,5 0,0

varav: IT-investeringar VO 1,0 0,0 1,0 0,2 0,4 0,6 0,4 1,0 0,0

varav: Larm VO 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0

Sektor utbildning 0,0 3,6 3,6 0,0 2,5 2,5 1,1 3,6 0,0

varav: Låssystem Grosvad 7-9 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0

varav: Inventarier och utemiljö 
särskolan

0,0 0,4 0,4 0,0 0,3 0,3 0,1 0,4 0,0

Pågående 142,7 161,7 304,4 20,8 38,7 59,5 244,9 333,3 -28,9

Totalt: 181,5 165,0 346,5 47,5 63,4 110,9 235,6 384,8 -38,3
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Vid bokslutet uppgick upparbetade investeringsutgifter för 2021 
till 63 mnkr. Under året slutfördes och avslutades flera projekt, 
de flesta avser fastighetsinvesteringar såsom reinvesteringar, 
underhåll samt verksamhetsanpassningar. Under våren verk-
ställdes kommunfullmäktiges beslut att köpa gamla lasarettet 
med tillhörande mark och byggnader för 8 mnkr av Region 
Östergötland. Utredning av fortsatta användningsområde pågår. 
FFIA sålde under våren arbetsmarknadsenhetens (AME) lokal 
till kommunen. Båda dessa investeringar saknade anvisade 
investeringsanslag. Löpande under året avslutade sektorerna 
flera verksamhetsinvesteringar där enheterna köpt inventarier 
eller IT-stöd.

Pågående investeringar som ännu inte hade färdigställts vid 
bokslutet uppgick till budgeterade 304 mnkr. De flesta investe-
ringsanslag återfinns inom sektor samhällsbyggnad som bland 
annat ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och 
exploatering. Sedan förra hösten pågår arbetet med centrumut-
veckling av Bergslagsvägen, där budgeterad investering uppgår 
till 14,6 mnkr för den första etappen. Kommunfullmäktige har 
även beslutat att anslå ytterligare 27 mnkr till Bergslagsvägen 
etapp 2 under 2022. Projektet med ny förskola i Lotorp fortgår, 
här har kommunfullmäktige anslagit investeringsmedel med 
fördelning av investeringsbudgeten under två år, ytterligare 
medel är anslaget för år 2022. Prognosen visar att flera stora 
projekt endast är påbörjade och beräknas fortsätta även nästa 
år.
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Elever på Storängsskolan bär 
gula band för att uppmärksamma 
arbetet mot mobbning.
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Agenda 2030
Redovisning av de 17 globala hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030.

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 2. Ingen hunger

Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 4. God utbildning för alla

Mål 5. Jämställdhet

Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7. Hållbar energi för alla

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14. Hav och marina resurser

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17. Genomförande och globalt partnerskap

Om resultatet har överträffat 
förväntningarna för året har indikatorn eller 
bidraget grönmarkerats. 

Har den förväntade utvecklingen inte nåtts 
rödmarkeras indikatorn eller bidraget. 

När bedömningen är att resultaten ligger 
i linje med förväntningarna för året har 
indikatorn eller bidraget gulmarkerats.

Fler detaljer om mål, indikatorer och bidrag finns tillsammans med sektorernas 
verksamhetsberättelser i ett separat dokument.
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INGEN
FATTIGDOM

REDOVISNING AV GLOBALA MÅLEN

1. Ingen fattigdom

Cirka 75 procent av de invånare som beviljats försörjningsstöd 
står till arbetsmarknadens förfogande. Kraven från Arbetsför-
medlingen på individen är tuffa och inte så lätta att följa, trots 
att personerna önskar göra det. Följs inte reglerna så riskerar 
individerna att bli utförsäkrade. Arbetsmarknadsenheten har 
vid behov stöttat anhöriga till inskrivna att förstå vad som står i 
breven från Arbetsförmedlingen och vad det innebär.

Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten (FS/AME) arbe-
tar aktivt för människors förmåga att försörja sig själva genom 
bland annat extratjänster, arbetsrehabilitering och ungdoms-
coach. Inom arbetet med extratjänster prioriteras barnfamiljer. 
FS/AME har även deltagit i en förstudie med stöd av Europeiska 
socialfonden (ESF). Syftet med förstudien var att finna mer 
effektiva metoder och flöden för stödet till människor i arbetet 
att nå egen försörjning. Förstudien avslutades november 2021 
och kan ligga till grund för kommande ESF-projekt. Projektet 
Unga Finspångsbor i Arbete eller Studier (UFAS) har påbörjats. 
Syftet med projektet är att ungdomar ska rustas för arbete 
eller motiveras till studier. I projektet ska praktik, information 
och utbildning vävas samman och hjälpa ungdomarna att bli 
självförsörjande.

En av de avgörande faktorerna för att bli anställningsbar är att 
ha en slutförd gymnasieutbildning. Sektor utbildning verkar 
för att motverka studieavbrott. Genom bland annat studie- 
och yrkesvägledning får elever under skoltiden hjälp att göra 
välgrundade val för sin framtid. Kommunen organiserar så 
att ungdomar i gymnasiets årskurs 1 och 2 får möjlighet till 
feriearbeten. Feriearbeten ger ungdomarna möjlighet att skapa 
nätverk och utveckla färdigheter med målet att öka anställ-

Kommunen motverkar fattigdomen i Finspång och bidrar 
därigenom till den enskilde individens förutsättningar att 
uppnå egen försörjning för att kunna leva ett liv med frihet, 
delaktighet, inflytande, god hälsa och trygghet.

För Finspång betyder målet att:

ningsbarheten. Under sommaren 2021 erbjöd kommunen totalt 
177 feriejobb. Kommunen ska verka för att vuxenutbildningen 
har en verksamhet som ökar ungdomars möjlighet att slutföra 
sin gymnasieutbildning. Här behövs mer samverkan mellan 
berörda parter för att anpassa utbildningar efter ungdomars 
individuella behov.

I projekter Ökade övergångstal arbetar Linköpings universitet 
(LiU) tillsammans med kommunerna i Östergötland och Region 
Östergötland för att fler ungdomar ska välja högre studier efter 
gymnasiet. Genom projektet ska en gemensam strategi för en 
systematisk och långsiktig samverkan tas fram. Under hösten 
2021 påbörjades en kartläggning för att få översikt över de akti-
viteter och insatser som görs inom studie- och yrkesvägledning.

Ett led i att ge ungdomar erfarenhet och någonting att bygga vi-
dare på inom arbets- och föreningsliv är nattidrotten som kom-
munen startade under sommaren. Nattidrotten har ägt rum tre 
kvällar i veckan under hela juli månad och genomförts tillsam-
mans med föreningarna Lotorps IF, Torstorps IF och Finspångs 
Fotbollsklubb. Kommunen har ombesörjt marknadsföring och 
lokaler medan de tre föreningarna har bistått med ungdoms-
ledare för att hålla ihop dessa kvällar. Det har gett ungdomar i 
Finspång en möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper och 
förmåga att leda och ansvara för en verksamhet. Initiativet var 
uppskattat från föreningarna. I övrigt har kommunen precis som 
tidigare år erbjudit många feriearbetare och två projektledare 
tjänster som ledare på sommarlägret Camp Grosvad.

För att motverka fattigdom i de äldre grupperna ger anhörig-
samordnare vid en årlig träff för 75-åringar information om möj-

Bedömningen av måluppfyllelsen är att vi har bidragit till att motverka fattig-
dom men endast delvis uppfyllt att ge den enskilde förutsättningar att upp-
nå egen försörjning. Andelen invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll 
har ökat från 9 till 10 procent (2018-2019). Andelen barn som bor i familjer 
med ekonomiskt bistånd, ökade i senaste redovisningen (2020). Dock ligger 
Finspångs kommun något lägre än liknande kommuner. Trenden de senaste 
åren har varit sjunkande för att vid senaste redovisningen öka.  Anledningen 
till detta kan vara att färre föräldrar hade extratjänst under 2020 än under 
2019 vilket berodde på restriktionerna utifrån coronapandemin.
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ligheten för äldre att söka äldreförsörjningsstöd och bostads-
tillägg. Biståndsbedömare skickar i samband med beslut om 
hemtjänst även ut samma information i skrift. Informationen 
finns även att få på kommunens webbsida. Informationsinsats-
erna behöver följas upp för att se om de är tillräckliga och om 
rätt målgrupper nås. Eftersom brukare med lågt betalningsut-
rymme är de som har störst behov av informationen behöver 
det säkerställas att arbetssättet fångar upp dessa.

Inom individ- och familjeomsorgen sker ett effektivt arbete 
med att få personer i egna bostadskontrakt. Ett samarbete har 
upparbetats med de två största hyresvärdarna i Finspång i syfte 
att förebygga vräkning och utanförskap på bostadsmarknaden. 
Under året har de sociala kontrakten minskat i antal från 58 till 
45 stycken. Sociala kontrakt är en insats för personer som av 
olika anledningar inte blir godkända som hyresgäster på den 
öppna bostadsmarknaden.

När samhället digitaliseras och allt fler tjänster sker på olika 
digitala plattformar blir korrekt information och användarvän-
ligheten i dessa kanaler allt mer central. Om medborgare inte 
kan göra sina röster hörda, ta del av korrekt information och 
navigera i samhället uppstår utanförskap. För att motverka 
utanförskapet har Finspångs kommun tillgängliggjort datorer 
med internet för alla medborgare. Datorerna finns på biblioteket 

och i kommunhusets reception. Surfplattor finns tillgängliga på 
kommunens särskilda boenden för de som vill nyttja digitala 
tjänster på sitt boende.

Kommunen anordnar dator- och mobilkurser för äldre då digital 
kompetens idag är lika viktig som att kunna läsa. För många 
medborgare är digitala kontaktvägar idag förstahandsvalet. 
Därför ger Finspångs kommun information via webbplatser, 
e-tjänster, digital anslagstavla och sociala medier. Samtidigt 
finns det medborgare som inte kan eller vill nyttja digitala platt-
formar och de kan då ringa till kommunens växel för vidare hjälp 
inom kommunens verksamheter. Medborgare kan även besöka 
kommunhusets reception för att få exempelvis blanketter eller 
information utskrivet.

Relaterat till arbetet för att ge elever digitala färdigheter har 
sektor utbildnings digitaliseringsgrupp (SUD) koncentrerat sig 
på stöd till verksamheterna gällande distansarbete och distans-
undervisning. Detta som en följd av restriktionerna på grund av 
coronapandemin. Ett exempel på stöd är att det numera finns 
en sida på intranätet där pedagoger kan hitta information som 
kan underlätta i arbetet med eleverna. Det har även fyllts på 
med digitala resurser som till exempel en applikation där elever 
kan arbeta digitalt med matematik under ledning av sin lärare.

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andel försörjningsstödstagare som  %  80 75 
står till arbetsmarknadens förfogande        

  
Genomsnittstid i försörjningsstöd  månader 6,1 4,5 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt 
utsatta hushåll, andel  % 9,5 10,4*  

Utbildningsnivå hos vuxna minst 
gymnasial utbildning  % 85,5 85,7* 

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi prioriterar insatser hos familjer med barn som 
uppbär försörjningsstöd. 
 
Vi bekämpar ungdomsarbetslöshet.
  
Vi arbetar aktivt för människors förmåga att  försörja 
sig själva.  

Vi arbetar för att informera om äldres möjligheter 
att söka äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg.
  
Vi arbetar för att motarbeta digital fattigdom  (digital 
analfabetism).  

* Senast publicerade uppfgifter avser 2019.
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INGEN
HUNGER

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi ansvarar för att maten i kommunens verksamheter 
håller hög kvalitet med näringsrikt innehåll.  
   
Vi säkerställer att näringsintaget och måltidens 
betydelse för brukare i äldreomsorgen tillgodoses och 
motverkar undernäring och bristande aptit.  
   
Vi tillhandahåller en god miljö där mat serveras och äts.
     
Vi styr mot lokal- och eller närproducerad mat vid inköp 
kopplat till kommunens kostpolicy.   
  
Vi ökar förståelsen för matens ursprung, minskar 
livsmedels- och matsvinn och ökar andelen som äter 
skollunch.    

Vi erbjuder och tar hänsyn till kulturell variation samt en-
skildas dokumenterade behov av särskild kost gällande 
den mat som erbjuds i kommunens verksamheter.

2. Ingen hunger

Målet bedöms som uppfyllt då 
kommunen i hög utsträckning 
 säkerställer kvalitén på den 
 tillagade  maten och tillhandahåller 
goda miljöer där mat serveras.

Med hjälp av verksamhetens kostadatasystem näringsberäknas 
alla måltider och för att säkerställa att de följer satta riktlinjer. 
Vid upphandling ställs krav mot producent att leverera kvalitet 
som uppfyller ställda förväntningar.

Måltider som levereras från våra kök näringsberäknas utifrån 
målgrupp. Möjlighet för kund att påverka sker via måltidsträffar. 
Undernäring motverkas även via styrgrupp nutrition där frågor 
om undernäring diskuteras. Dialog förs också med kommunens 
dietist.

Kommunen ser till att mat som serveras i verksamheterna 
håller hög kvalitet med näringsrikt innehåll samt erbjuder 
och tar hänsyn till individuella och kulturella preferenser.

För Finspång betyder målet att:

Kontinuerliga dialoger förs med ansvarig huvudman om miljön 
och möjliga förbättringar i våra matsalar.

Vid nyproduktion har alltid fastighetsavdelningen en tät 
dialog med verksamheten för att nå förbättringar i lokalerna 
för ökad trivsel. Förvaltarna skall vid verksamhetsdialogerna 
så långt det är möjligt och ekonomin så tillåter föreslå och 
genomföra förbättringar i tät dialog med verksamheten. 
Vid livsmedelsupphandling styrs så mycket som möjligt 
mot närproducerade livsmedel. I samarbete med kunder så 
genomförs måltidspedagogik. Vi mäter matsvinn och tar 
tillvara på överblivna livsmedel för att minska matsvinn. Genom 
matråd kan elever påverka matsedel. Vid beställning av lunch 
så tas hänsyn till kulturella önskemål och dokumenterade 
enskilda behov. Vi erbjuder flera alternativ av kost och ger tydlig 
information om kosten bland annat genom förtydligande bilder 
på som exempelgris, fisk eller ko.

Kommunikation med föräldrar sker genom beställningsblankett.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andelen som äter skollunch  % 95 95   
 

Matsvinn  kg/vecka – 20 

Nattfastemätning *  timmar – –

* Ej rapporterad under 2021.
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GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

3. God hälsa och välbefinnande

Kommunen skapar förutsättningar för varje individ att ta ansvar för 
sin egen hälsa och att minska hälsoklyftor, säkerställer likvärdighet 
i hälso- och sjukvården samt främjar den psykiska hälsan. 
Kommunen betraktar kultur och fritid som hälsofrämjande verktyg
och minskar tröskeln till deltagande.

För Finspång betyder målet att:

Arbetet har under det gångna året 
fått prioriteras om på grund av 
pandemin men de insatser som har 
gjorts har varit omfattande och 
bör bidra till större måluppfyllelse 
framöver. Bedömningen är därför 
att kommunen ligger i linje med den 
förväntade utvecklingen.

Samtliga verksamheter har även under 2021 påverkats av pan-
demin på ett eller annat sätt.

Vår kanske viktigaste insats under året är vårt bidrag kring de 
vaccinationsinsatser som genomförts i samverkan med Region 
Östergötland för att möjliggöra en hög täckningsgrad och ge 
skydd åt de sköra i samhället. Hälsosjukvårdsorganisationen 
har genomfört vaccinationer på våra särskilda boendeenheter, 
inom LSS och inom hemsjukvården. Inom vård- och omsorgs-
sektorn har andra utvecklingsområden fått stått tillbaka för de 
prioriterade vaccinationsinsatserna och arbetet med riskreduce-
rande insatser för att motverka smittspridning av Covid-19. Un-
der 2021 har även skolbarn erbjudits vaccination mot Covid-19.

Flera insatser har genomförts i verksamheterna när det gäller 
att skapa ett klimat som motverkar psykisk ohälsa. Samtliga 
sektorer ser att de når målbilden för det här bidraget utifrån 
gjorda insatser. Inom grundskolan har en rörelsesatsning 
genomförts för att få piggare barn, färre konflikter, bättre trivsel 
och trygghet samt lugn i klassrummen. På högstadieskolor-
na arbetar man med pulshöjande aktiviteter som ska bidra 
till effektivare lärande samt bättre mående hos eleverna. Vid 
introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan arbetar 
pedagogerna med motivationshöjande insatser, bland annat 
med motiverande samtal där tydliga, utmanande och realistiska 
mål sätts upp.

Inom LSS-verksamheten har man arbetat för ökad delaktighet 
och inflytande vilket förväntas bidra positivt till det psykis-
ka måendet. Brukarrådet har varit uppskattat. Individ- och 
familjeomsorgen har fortsatt att utveckla stödinsatser för barn, 
familj och stödverksamhet kopplat till missbruk och kriminali-
tet. Individ- och familjeomsorgen har under året utvecklat det 
förebyggande och det behandlande arbetet kring datorspelande 
och spel om pengar.
Under 2021 har ett projekt startat som syftar till att minska 

och motverka segregation. Mer information om projektet finns 
under mål 1.

Inom skolan genomförs förebyggande arbete för ökad målupp-
fyllelse. Genom elevhälsoteamen och elevhälsomöten identifie-
ras barn och ungas behov av stöd så att rätt stödinsatser kan 
sättas in. Skolsköterskor och skolkuratorer genomför hälso-
samtal och stödjande samtal. Skolpsykologen har samtalat 
med elever med lättare psykisk ohälsa inom gymnasieskolan.

Inom äldreomsorgen har en äldrekurator rekryterats och under 
året har sektorn arbetet i projektform för implementering av ett 
demensteam. Demensteamet arbetar i det ordinära boendet 
men också konsultativt på kommunens särskilda boenden. 
Arbetet med Demensteam har fallit väl ut och kommer under 
2022 att övergå i ordinarie drift.

Ett resultat som kan verka anmärkningsvärt utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv är resultatet från mätningen av fallskador 
bland personer 65+, där kommunens antal fallskador speciellt 
bland kvinnor över 65 år är betydligt högre en riket i övrigt. 
Männens fallskador ligger mer i nivå med riket men antalet 
fallskador har ökat för både män och kvinnor i förhållande till 
de två föregående mätningarna och behöver analyseras för att 
hitta preventionsåtgärder under 2022.

En meningsfull fritid som verktyg 
för att ta ansvar för sin egen hälsa

Inom fritidsområdet är Camp Grosvad de enskilt viktigaste initi-
ativen till måluppfyllelse inom god hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för Camp Grosvad nås barn och ungdomar som 
inte nödvändigtvis till vardags tillhör den organiserade fören-
ingsverksamheten. Det är därför en av de viktigaste utjämnande 
insatser som görs inom fritidsområdet varje år. Under 2021 
påverkade restriktionerna Camp Grosvad, vilket innebar att 
antalet deltagare begränsades. Baserat på anmälningstrycket 
och intresset kring dessa veckor så hade deltagarantalet slagit 
rekord utan dessa restriktioner.

I slutet av 2021 närmade sig Finspångs kommun konceptet 
 Generation Pep och då mer specifikt projektet Kommun Pep. 
Det handlar om att organisatoriskt och strukturellt imple-
mentera modeller och idéer som främjar fysisk rörelse i 
 samhällskroppen som helhet. Kommunen är en följekommun till 
det arbete som nu genomförs i landet där sex kommuner ingår 
i pilot projektet.



2021 / ÅRSREDOVISNING / 71

* Placering i Östergötland, ** Senast publicerade uppgifter avser 2020, *** Ej genomförd, **** Inga värden redovisade för 2021, Kvalitativ bedömning, ***** Undersökningen har inte 
genomförts under 2021, ****** Nyutvecklad nöjdhetsmätning som genomförts för första gången under 2021, ******* Ny för 2021, ******** Senaste publicerade uppgifter avser 2020.    

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet  Styrtal Utfall
Placeringen i Naturvårdsverkets   placering *  1 2
mätning ”Årets friluftskommun”

Antal besökare till Arena Grosvad, 
Kulturhusets arrangemang och biblioteket
Arena Grosvad  antal  – 101 000
Kulturhuset  antal  – 90 170
Biblioteket  antal  – 12 460

Antal barn och ungdomar som deltar i     60 000 53 835
föreningsaktiviteter  (totalt)
Flickor  antal **  – 20 863
Pojkar  antal **  – 32 972

Uppföljning av föreningsbidragens fördelning  bedömning  – –
och effekter – kvalitativ bedömning med 
fokus på jämställdhet ***

Ungdomars alkohol-, tobak och drogvanor  bedömning  – –  
(kvalitativ bedömning) **** 

Brukarindex särskilt boende och   index  85 –
hemtjänst äldreomsorg *****

Brukares nöjdhet inom daglig verksamhet   index  80 89
och bostad med särskild service (LSS)

Brukares nöjdhet inom IFO ******  index  – 8,7 

Elevers och föräldrars upplevda   index  80 67,3
delaktighet i förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasieskola

Antal olika hemtjänstpersonal som en  antal  17 18 
brukare möter under en 14-dagars period

Serviceutbud inom särskilt boende  index  50 16 

Palliativa registret *******  %  95 91 

Fallskador bland personer 65+ ********  antal  3700 3969     

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar i alla verksamheter för att skapa ett klimat 
som motverkar psykisk ohälsa.

Vi arbetar aktivt med att utjämna hälsoskillnader 
 kopplat till socioekonomi.

Vi arbetar förebyggande och uppsökande för att fånga 
upp barn och ungdomar som är i riskzonen för ohälsa.

Vi säkerställer likvärdigheten i den kommunala hälso- 
och sjukvården.

Vi arbetar för att äldres läkemedelsintag ska minska

Den palliativa vården kännetecknas av närhet, helhet, 
kunskap och empati.

Föreningsbidragen ska fördelas så att grupper som 
inte nås av de nuvarande utbudet stimuleras till ökat 
deltagande.

Den reviderade bidragsmodellen till föreningar och civil-
samhället har ännu inte tagits politiskt, men ett slutligt 
utkast är framtaget och i den förstärks möjligheterna till 
ekonomiskt stöd för en bredare målgrupp än vad som var 
fallet med den tidigare modellen. Bland annat ges utrym-
me för att i högre utsträckning söka bidrag för sociala 
aktiviteter som inte nödvändigtvis sker med idrott i fokus. 
Åldern som är bidragsberättigad är utökad till 5-21 år.
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

4. God utbildning till alla

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med den förväntad utvecklingen för 
året. Den enskilt viktigaste delen 
för att öka måluppfyllelsen är att 
förbättra betygsresultaten i års-
kurs 9. Det gäller framför allt me-
ritvärdet där vi ligger klart sämre 
än förväntat resultat enligt SALSA. 
Vad gäller behörighet till gymnasiet 
och betyg i alla ämnen ligger vi i pa-
ritet med riket eller något bättre.

Kvalitetsuppföljningar är ett forum där verksamhetschef och 
strateg träffar skolpersonal, elevhälsa, elever, föräldrar till för-
skolebarn samt rektorer i samtliga skolformer. I detta forum har 
skolans kvalitetsredovisning legat som grund för samtalen. Re-
sponsen har varit väldigt god från alla aktörer där aktörerna fått 
bekräftat det som lyfts fram i kvalitetsredovisningen. Fokus har 
lagts på framtida åtgärder för att höja organisationens måluppfyl-
lelse. Detta har inneburit en hög grad av delaktighet, transparens, 
och fokusering från alla berörda parter. Även kvalitetsdialoger 
med politiken är genomförda för förskola, grundskola, grundsär-
skola, gymnasium och vuxenutbildning

Resultatanalyser med rektorer har genomförts, där kärnan i en-
heternas kvalitetsrapporter lyfts fram. I år har övningen inneburit 
att vi ökat analysförmågan bland våra rektorer vilket leder till att 
vi hittar andra förklaringar till utfallen och till vår verksamheters 
behov. Detta gör att vi främjar en bildningsstruktur inom vår orga-
nisation som utgår från forskning och beprövad erfarenhet.

Betyg och bedömning med hjälp av Karlstad universitet är ett 
samarbete som vi vill lyfta fram och som har en klar koppling 
mot detta mål. Vi har genomfört två studiedagar, en under våren 
och en under hösten, som fått väldigt god respons från alla 
våra lärare. Studiedagarna syftar till att ge lärare verktyg till sina 
bedömningar som i sin tur ska utveckla undervisningen. Våra 
rektorer har även haft en egen halvdag med Anna Karlefjärd, en 
av Sveriges ledande forskare inom betyg och bedömning. Sektor 
utbildning gör detta eftersom ledarskapet är en förutsättning om 
vi ska lyckas fullt ut med detta arbete.

Arbetet gällande skriftliga omdömen har tagit en ny vändning 
utifrån att skolan kommer lägga sitt fokus på de reviderade 
kursplanerna som kommer gälla från och med augusti 2022. 
Det finns en framtagen plan för hur implementeringen av detta 
kommer att ske under 2022. Våra förstelärare kommer vara nyck-

Kommunen säkrar en trygg, säker och kvalitativ skolgång 
och utbildning för alla barn, ungdomar och vuxna.
Kommunen främjar och utvecklar en bildningskultur samt 
stimulerar ambitionen att nå högre utbildning.

För Finspång betyder målet att:

elpersoner i implementeringsarbetet. De reviderade kursplanerna 
kommer bestå av mindre textmassa än i dag och de kommer 
påverka lärarens bedömning på ett sätt som underlättar för den 
enskilde läraren.

Sektorn är inne i det sista året inom satsningen Samverkan för 
bästa skola som genomförs tillsammans med Skolverket och 
Karlstads universitet. Arbetet sker både på förvaltningsnivå och 
på två utvalda skolor, Nyhemsskolan f-6 och Grosvadsskolan. 
Framför allt har sektor utbildning arbetat med det systematiska 
kvalitetsarbetet och att utveckla undervisningen på skolorna. 
Redan till sommaren märktes en ökad måluppfyllelse på sko-
lorna och att det systematiska kvalitetsarbetet förbättrats inom 
sektorn.

Politiken har avsatt 1 mkr per år för de närmaste tre åren för att 
detta arbete  ska kunna genomföra med alla våra förskolor och 
skolor.

Förskolan har haft fokus på temat pedagogiska miljöer där syftet 
har varit att skapa ute- och innemiljöer som väcker nyfikenhet 
och kreativitet. När den pedagogiska miljön är utbyggd på ett 
medvetet sätt ger den pedagogerna nya verktyg att använda för 
att utveckla barnen

Att förskolorna har tagit del av den statliga satsningen till 
minskade barngrupper ger förskolan större förutsättningar att 
exponera barn i stimulerande och kreativa lärmiljöer. Förutsätt-
ningar för språkutvecklande arbete underlättas också av de 
mindre barngrupperna.

Vi har fortsatt med att ha nätverksträffar för vår personal inom 
fritidshem och förskoleklass. Rektorerna kommer även i fort-
sättningen sätta mer fokus på fritidshem i sina verksamhets-
planer. Vid nätverksträffarna och studiedagen för fritidshem-
mets pedagoger har kompetensutveckling anordnats gällande 
pedagogiska lärmiljöer. Man har fördjupat sina kunskaper om 
vad lärmiljö är fysisk, social och pedagogisk samt hur man 
kan organisera och utforma miljön utifrån elevgruppens och 
verksamhetens behov.

Under hösten har förskolans rektorer och grundskolans F-6 rekto-
rer träffats för att diskutera hur vi ska arbeta med övergångarna 
mellan våra skolformer. Rektorerna jobbar för att ge sin personal 
möjlighet att hitta bra samverkansformer för att säkerställa den 
delen av våra läroplaner. De berörda rektorerna kommer träffas 
fler gånger under 2022 för att fortsätta övergångsarbetet.

Övergångar har också varit ett tema i det arbete som högstadiet 
och gymnasiet startat upp. Dessa övergångar måste hela tiden 
utvärderas och förbättras.
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Vi har fortsatt att ha rektorsträffar med särskolans rektorer på 
grundskolan samt gymnasiet. Gruppen har identifierat vissa områ-
den där man vill göra en extra insats för att jobba med övergångar 
samt genomföra gemensamma fortbildningar mellan personal. En 
studie- och yrkesvägledare är nu även knuten till grundsärskolan 
för att förbereda eleven för övergången mellan grundskola och 
gymnasiet.

Grundsärskolan har under hösten startat ett samarbete med 
särskolor i Linköping och i Mjölby. Dessa kommuner är intressera-
de av hur vi lägger upp den pedagogisk miljön på fritidshemmen 
gällande denna målgrupp. Samarbete med dessa kommuner inne-
fattar också betyg och bedömning och måluppfyllelse i särskolan.

Teknikanvändandet fortskrider på de områden som lyftes fram 
föregående år. Google classroom är ett verktyg som används 
för att skapa gemensamma lärplattformar i grundskolan och 
gymnasiet. Det har gett oss fler förutsättningar för att underlätta 
elevproduktion och vi har använt verktyget i större utsträckning än 
tidigare år gällande formativ bedömning. Grundskolan har arbetat 
med Skolverkets digitaliseringsmodul som ett led i att förstärka 
arbetet samt skapa en likvärdighet i detta. Vi har även börjat införa 
ett elev- och kommunikationsverktyg som heter Schoolsoft i alla 
våra verksamheter. Vi ser att verktyget kan vara ett gott verktyg för 
en likvärdig elevdokumentation samt likvärdigt kommunikations-
medel gentemot våra vårdnadshavare i alla skolformer.

Förskolan har utbildat valda personer i Vägledande samspel som 
ett led i arbetet med likvärdigt bemötande av våra barn. Ett bra 
bemötande är en förutsättning för god undervisning i förskolan. 
Detta arbete kommer att fortsätta under 2022.

Bergska Bildningen har under året arbetat med att anpassa sina 
klassrum och övriga arbetsytor utanför klassrummen för elever 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Från höstterminen 2021 har en satsning på skolbibliotek bland 
våra skolor skett. Fyra skolbibliotekarier har anställts som kommer 
bygga upp och utveckla skolbiblioteksarbetet på våra grundskolor. 
Skolbibliotekets verksamhet kommer användas för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Under våren 
2022 rekryteras en femte skolbibliotekarie. Rektorerna och skolbib-
liotekarier arbetar tillsammans fram lokala planer där bibliotekets 
roll för att öka läslusten och läsförmågan klargörs.

Gymnasiemässan detta år blev fysisk vilket uppskattades av både 
elever och personal. Mässan hölls för första gången på  Stadium 
arena. Elever har deltagit på SACO-mässan som även detta år var 
digital. Bergska Bildningen har genomfört sin Nobelföreläsning 
och de har samarbetat med Linköpings universitet.

Finspångs kommuns relation och samarbete med akademien har 
under flera år varit underutvecklad. Finspångs kommuns delmål 
inom Vision 30/35 uttrycker att Finspång 2035 ska ha en universi-
tetsutbildning. Om detta ska ske så behöver relationer utvecklas 
inom fler delar av organisationen och frågan behöver vara mer 
prioriterad inom Tillväxt Finspång.

Efter sommaren och in på hösten tog Finspångs kommun, Tillväxt 
Finspång, Curt Nicolin gymnasiet, Gränges och Siemens ett antal 
steg i riktningen för att skapa en gemensam bild för hur Fin-
spångs kommun och Finspångs näringsliv behöver jobba för att 
uppnå detta mål. Tillsammans kommer vi att arbeta fram ett antal 
aktiviteter som vi kommer att jobba med under 2022.

Finspångs kommun representeras av kommundirektör i ett 
regionalt projekt som leds av Linköpings universitet och fokuserar 
på övergången till högre studier. Projektet identifierar varje enskild 
kommuns utgångspunkt och åtgärder. Genom projektet ska en 
gemensam strategi för en systematisk och långsiktig samverkan 
tas fram. För att få en översikt av de aktiviteter och insatser som 

görs inom studie- och yrkesvägledning i Finspångs kommun har 
en kartläggning påbörjats under hösten 2021. Den första övergri-
pande analysen gör gällande att Finspång har svaga övergångstal. 
Övergången sker också senare än för de flesta andra östgötska 
kommuner. Finspång har också ett av Östergötlands minst jäm-
lika övergångstal där kvinnor överrepresenteras med 13 procent. 
När arbetet nått längre kommer en analys och förslag på åtgärder 
att presenteras för kommunstyrelsen.

Vuxenutbildningen återgick till närstudier efter sommaren. Ett 
lärcentrum har skapats på vuxenutbildningen med ett öppet 
klassrum som är utrustat med många enskilda arbetsplatser och 
datorer. Det öppna klassrummet ska underlätta för både distans-
studerande och andra som behöver en lugn arbetsplats med stöd 
av lärare. Kombinationsutbildningen inom kök har startats och 
planen är att starta flera kombinationsutbildningar. Validerings-
projektet i Östergötland pågår, till detta bidrar alla kommuner med 
medel och 2,5 tjänst arbetar projektet. Målet är att alla kommuner 
i Östergötland ska ha samma förutsättningar att validera.

Sektor utbildning har under 2021 genomfört kompetenshöjande 
fortbildningsinsatser för att säkerställa rekryteringsbehov, god 
kvalitet och högre måluppfyllelse i förskolan. Bland annat läser 
sex tillsvidareanställda barnskötare till förskolelärare varav två 
har startat utbildning under hösten 2021 och en blir klar i januari 
2022.

En strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram i sam-
verkan med de fackliga organisationerna inom sektor utbildning. 
Utifrån det arbetet har en plan med prioriterade insatser tagits 
fram som följs upp på sektor utbildnings ledningsgrupp och sam-
verkansgrupp månadsvis. Syftet med insatserna är att de ska leda 
till förbättrade arbetsvillkor och ökad attraktivitet för Finspångs 
kommun som arbetsgivare men också att de ska leda till ökad 
måluppfyllelse hos eleverna. Insatserna förväntas leda till ökade 
möjligheter att rekrytera och behålla behöriga och kompetenta 
medarbetare vilket i sin tur genererar en stabil organisation och 
bättre måluppfyllelse hos eleverna. Arbetet med de prioriterade 
insatserna påbörjades under 2020 och har fortgått under 2021. 
Under 2021 har planen följts upp kontinuerligt och reviderats 
partsgemensamt. De prioriterade insatserna berör följande områ-
den: arbetsorganisation, arbetsmiljö, arbetstid/arbetsbelastning 
samt lönebildning.

Ytterligare insatser som sektorn haft under året är förstelärar-
tjänster (karriärtjänster). Sektorn har genomfört en nyrekrytering 
av förstelärare. Den insatsen förväntas leda till stabilitet i organi-
sationen, ökad utbildningskvalitet och bättre måluppfyllelse hos 
barnen/eleverna. I förstelärarnas uppdrag ingår kompetensutveck-
lingsinsatser i det dagliga arbetet, vilket också förväntas bidra 
till det livslånga lärandet och stärka den lärande organisationen 
både när det gäller kollegor och barn/elever. Utifrån rådande, och 
förväntat kommande, ekonomiska situation så blir detta bidrag än 
mer centralt.

Under året har sektorn ansökt om att bli övningsskola genom 
Linköpings universitet. Svälthagsskolan har utsetts och startat 
under höstterminen 2021. Konceptet innebär att fler studenter 
kan placeras på samma skola och att det finns flera handledare 
som samtidigt tar emot studenter och därmed att både studenter 
gentemot studenter och handledare gentemot handledare kan 
samverka och stötta varandra. Konceptet förväntas bidra till ökad 
måluppfyllelse i skolan bland annat genom den kompetensutveck-
ling, forskning och utveckling som Linköpings universitet bidrar 
med. Den verksamhetsförlagda utbildningen förväntas också leda 
till att studenterna snabbare blir färdiga lärare.

Ungdomsarbetslösheten ökade dramatiskt i spåren av Covid-19 
men är nu på en lägre nivå än innan pandemin. I och med att ar-
betsmarknadsstrategin beslutades så implementeras nu åtgärder 
i linje med den. Konkreta åtgärder och förändrade arbetssätt pre-
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senteras som en följd av strategin för kommunstyrelsen i början 
av mars 2022.

Förvaltningen ansvarar genom sektor utbildning för att anordna 
praktisk arbetslivsorientering (prao). Ett prao-verksamhetssystem 
upphandlades under hösten 2019 och används idag. En praosam-
ordnare ska i samverkan med studie- och yrkesvägledarna på 7-9 
skolorna säkerställa och kvalitetssäkra praoplatserna. Praosam-
ordnaren samordnar kontakten, kommunikationen med näringsliv 
och arbetsplatsen. Inom gymnasieskolan och Vuxenutbildningen 
har avtal upprättats om arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt 
praktik mellan skola och arbetsplats för att skapa ett gemensamt 
ansvar och generella regler.

Av uppenbara skäl har dessa aktiviteter påverkats av pandemin. 
Under vårterminen 2021 kunde vi inte genomföra traditionell 
prao. Eleverna fick istället ha en arbetslivsvecka på plats i 
skolan planerad av studie- och yrkesvägledare tillsammans med 

personal. Alla elever i Finspångs kommuns årskurs 9 var under 
hösten 2021 ute på prao. Praosamordningen har fungerat bra 
och enkätsvar efter praoperioden visar att många eleverna var 
nöjda. Omdömen från arbetsplatsen visar också att många varit 
nöjda med sina prao-elever vilket resulterat i att flera av eleverna 
har blivit erbjudna sommarjobb.

Under våren togs beslut om att vi ska anställa ytterligare en 
studie- och yrkesvägledare, med ansvar för prao och årskurs F-6, 
för att stärka skolornas arbetslivsarbete. Denna förändring gäller 
från starten av höstterminen 2021. Behov finns att under hösten 
2021.
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* Inga nationella prov har genomförts under 2020 och 2021, ** Inga nationella prov har genomförts under 2020 och 2021, 
*** Egen undersökning under året, **** Senast publicerade uppgifter avser 2020. 

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Elevernas upplevda studiero, alla elever   Index 9 6,1

Resultat nationella prov årskurs 3 i matematik & svenska*  % 100 –

Godkända betyg i årskurs 6   % 90 88,7

Resultat på nationella prov i engelska, matematik  poäng 13,3 –  
och svenska i årskurs 9 **

Måluppfyllelse i alla ämnen i åk.9   % 90 75

Andelen höga betyg i årskurs 9   % 48 50

Meritvärden i grundskolan    220 219

Behörighet till gymnasieskolan   % 85 85,4

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan ***  index – 6,7

Frånvaro i grundskolan ***   % – 10,5

Konkurrenskraftig och arbetsmarknadsanpassat   bedömning 
utbud av gymnasieutbildningar på orten.

Andel av Finspångs ungdomar som söker sig  % 82 80 
till gymnasieutbildning i Finspång

Behörighet till högskola   % 95 85,3

Fullföljd gymnasieutbildning efter fyra år, hemkommun   % 85 70,6

Andel fullföljda kurser med betyg minst E inom   % 100 70,5
vuxenutbildningen på grundnivå och gymnasienivå.

Andel av gymnasieeleverna från högskoleförberedande  % 24,9 38,5  
program som direkt efter avslutad gymnasieutbildning 
gått över till universitet/högskola, hemkommun. ****

Andelen som fullföljer påbörjad SFI-kurs   % 50 38

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi tillser att vi har en organisation som främjar och stimulerar en bildningskultur hos 
elever och all  personal och som lyfter fram och marknadsför det goda  exemplet.
   
Vi ökar likvärdigheten i skola och tar hänsyn till  individuella behov i undervisningen för 
elevers bästa.   

Vi tillhandahåller stimulerande och kreativa lärande miljöer för kommunens invånare.
   
Vi stimulerar ambitionen att nå högre utbildning.   

Vi knyter högre utbildning och forskningsprojekt till Finspång inom ramen för Tillväxt 
Finspång.   

Vi arbetar för effektiva och flexibla utbildnings- och valideringsinsatser för vuxna.
   
Vi fokuserar på kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ett sätt att öka 
utbildningskvaliteten, bidra till det livslånga lärandet och stärka den lärande organisa-
tionen.
  
Vi säkerställer genom samverkan med näringslivet en kvalitetssäkrad och individan-
passad vägledning mellan skola och arbetsliv.
   
Kommunkoncernen erbjuder ändamålsenliga  praoplatser.   
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JÄMSTÄLLDHET

5. Jämställdhet

Kvinnor och män ska ges lika möjlig-
heter till  inflytande och påverkan 
över sitt eget arbete och sin arbets-
situation.

Det interna arbetsgivarperspektivet utifrån arbetstider, lön och 
villkor ska utvecklas. Riktlinjer, strategi- och policydokument i 
kommunen bedöms ge kvinnor och män lika förutsättningar. 
De förmåner som erbjuds bedöms påverka kvinnor och män på 
motsvarande sätt med undantag av möjligheten att genomföra 
vissa insatser på arbetstid. Mammografi och cytologprov får gö-
ras på arbetstid. Det finns inte någon motsvarighet för männen.

Avtal följs när det gäller arbetstider och anställningsvillkor. 
Arbetstider och villkor är kopplade till den tjänst, kompetens 
och erfarenhet man har. Ingen hänsyn tas till kön. Materialet 
som används vid lönesättning bedöms vara könsneutralt. Vid 
nyanställning baseras lönen på spannet i gruppen, erfarenhet, 
utbildning och andra marknadsmässiga faktorer. Faktorer som 
kön har ingen inverkan på lönesättningen, arbetsvillkor eller 
arbetstider. Lönekartläggning görs årligen för att säkerställa 
jämställda löner i kommunen. Det pågår ett arbete i verksamhe-
terna att utöka grundbemanningen med fler tillsvidareanställda 
och färre visstidsanställda och minskad övertid för att ge bättre 
villkor för våra medarbetare. Heltid som norm ger också bättre 
förutsättningar för kommunens medarbetare att kunna försörja 
sig på en tjänst och också få bättre förutsättningar framåt.

Kommunkoncernen ska ha lika stora chefsområden i kvinno- 
som mansdominerade yrken. Ett chefsområde definieras som 
könsdominerat om mer än 60 procent av personalstyrkan är 
kvinnor eller män. Inom kommunkoncernen finns för närvarande 
99 chefsområden av dessa är 76 kvinnodominerade, 16 mans-
dominerade samt 7 könsneutrala områden.

Inom kommunen är det 73 av de totalt 84 chefsområdena kvin-
nodominerade och 5 är mansdominerade. I kvinnodominerade 

I kommunens verksamheter ges män och kvinnor lika möjligheter 
till inflytande och påverkan över sitt eget arbete och sin 
arbetssituation. Vi bidrar till att utveckla fysiska miljöer och 
infrastruktur som främjar jämställdhet.

För Finspång betyder målet att:

Måluppfyllelsen bedöms ligga i linje 
med den förväntade utvecklingen 
för året. Många av de insatser som 
har genomförts under året förvän-
tas leda till högre måluppfyllelse 
framåt.

chefsområden i kommunen är antalet medarbetare per chef i 
genomsnitt 26,5. I mansdominerade är genomsnittet 15,2 och i 
könsneutrala 18.

De kommunala bolagen har totalt 15 chefsområden och 4 av 
dessa är kvinnodominerade och 11 är mansdominerade. I bola-
gen är antalet medarbetare oavsett mans- eller kvinnodominera-
de yrken under 10 medarbetare per chef.

Fortsatt arbete med att skapa hanterbara och jämställda chefs-
uppdrag behöver ske. Tydlig målsättning per sektor, bolag och 
enhet behöver sättas upp om förändring ska ske. 

Kommunen ska uppmuntra både kvinnor och män att söka 
ledande positioner i kommunen som organisation. Annonserna 
som kommunen publicerar, internt och/eller externt, riktar sig 
till både kvinnor och män. I annonserna framförs att kommunen 
eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfal-
den i Finspångs kommun och material som används bedöms 
vara könsneutralt. Kompetensbaserad rekrytering används både 
vid rekrytering till tjänster och vid urval till ledarförberedande 
program.

Under året har ledningsstaben arbetat på att ta fram bilder som 
ska locka individer utifrån ett mångfaldsperspektiv. Mångfalds-
perspektiv kommer också att vara i fokus på de texter som an-
vänds vid rekrytering och marknadsföring. Exempeltexter finns 
framtagna som kan användas vid rekrytering och ytterligare stöd 
från ledningsstaben finns till cheferna.

Den politiska organisationens representativitet och sättet 
möten organiseras på ska beaktas. Arbete med att tillgänglig-
göra rapporteringar genomförs. Ett kontinuerligt policyarbete 
bedrivs som kan anses tillgängliggöra och revitalisera politiska 
styrdokument och dess följder. Sammanträden med politisk 
representation har lagts på tider som tar den förtroendevaldas 
civila arbete i beaktning. Det är en förhållandevis god uppslut-
ning på de möten som tjänstemännen kallar till och förvaltning-
en har fått positiv respons på agerandet under Corona-pandemin 
och med arbetet för att tillgängliggöra politiska möten digitalt. 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har med stor fram-
gång genomförts digitalt. Ledningsstaben har även investerat 
personella och ekonomiska resurser i detta. Utifrån arbetet 
med Demokrativeckan 2021 har ledningsstaben försökt belysa 
representativiteten utifrån framför allt ålder för att åskådliggöra 
behovet av återväxt på den politiska arenan. Ledningsstaben har 
även bistått Demokratiberedningen i deras arbete med att öka 
ungas delaktighet och inflytande i politiken.
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Vi ska säkerställa att kommunens verksamheter har ett jäm-
ställdhetsperspektiv. Stort fokus på jämställdhet har funnits 
vid framtagandet av nya bidragsmodell för föreningslivet. 
Fritidsverksamheten följs upp utifrån kön och har i den nya bi-
dragsmodellen premierat föreningar ekonomiskt som engagerar 
flickor i sina aktiviteter. Jämställdhetsperspektivet behöver 
fortsättningsvis belysas och arbetas med. Vissa idrotter och ak-
tiviteter engagerar en stor andel av ett visst kön. Viktigt att fånga 
är det faktum att pojkar slutar med föreningsdriven aktivitet i 
högre utsträckning nu än tidigare år.

Vi arbetar med att utveckla och tillämpa jämställd biståndsbe-
dömning. Inom individ- och familjeomsorgen har barnen samt 
barns delaktighet satts i fokus vilket ger en mer rättssäker 
biståndsbedömning. Familjerätten har ändrat sina utrednings-
planer för att fokusera på barnen och barnen har fått en central 
plats i utredningarna. Jämställt förhållningssätt har utvecklats 
genom att samma krav ställs på föräldrarna oavsett kön.

Nya riktlinjer inom vård och omsorg ger goda förutsättningar att 
tillämpa jämställd biståndsbedömning. Att riktlinjerna efterlevs 
utvärderas. Sedan halvårsskiftet har även ett nytt arbetssätt 
införts där beslut för korttidsboende och genom att varje beslut 
granskas av enhetschef och utsedda arbetsledande biståndsbe-
dömare. Inom socialkontoret sker fortsatt utveckling av arbetet 
enligt Signs of safety (SofS) och de använder de flesta av de 
verktyg som finns. SofS underlättar en jämställd biståndsbe-
dömning.

Inom försörjningsstöd har barnens behov och hur familjens 
ekonomiska situation påverkar barnen tydliggjorts. Inom LSS, 
socialpsykiatri och inom vård och omsorg görs biståndsbedöm-
ningen enligt Individens behov i centrum (IBIC) som ska säker-
ställa en jämställd och likvärdig biståndsbedömning. Metoden 
implementeras successivt i och med införandet av Lifecare 
verksamhetssystem. Uppföljning av IBIC kommer inom sektor 
vård- och omsorg att göras via ärendegranskning vilket bidrar till 
en jämställd bedömning.

Vi ska arbeta för att våld mot kvinnor och barn ska upphöra. 
Relationsvåldsteamet erbjuder stöd och behandling till utövare 
och utsatta för relationsvåld, både enskilt och i grupp. Informa-
tionssatsning har genomförts för att nå fler personer. Utbildning 
har genomförts inom sektor social omsorg om hedersrelaterat 
våld och förtryck och grundutbildning kring våld i nära relation. 
Relationsvåldsteamet har deltagit i en vecka fri från våld.

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Storlek på chefsområden *  medeltal – 25

Kvinnodominerande chefsområden  medeltal – 26,2

Godkända betyg i årskurs 6  medeltal – 15,2

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi utvecklar det interna arbetsgivarperspektivet utifrån 
arbetstider, lön och villkor

Vi beaktar den politiska organisationens representativitet 
och sättet möten organiseras på

Vi tillhandahåller och bidrar till att utveckla fysiska 
miljöer och infrastruktur som främjar - och baseras på - 
jämställda förhållanden

Vi säkerställer att kommunens verksamheter har ett 
jämställdhetsperspektiv

Vi säkerställer att kommunens verksamheter är trygga 
och säkra miljöer för alla

Vi har lika stora chefsområden i kvinno- som mans- 
dominerade yrken

Vi uppmuntrar både kvinnor och män att söka ledande 
positioner i kommunen som organisation

Vi utvecklar och tillämpar jämställd biståndsbedömning

Vi genomför trygghetsvandringar regelbundet och åter-
för resultatet med åtgärdsförslag

Vi arbetar för att våld mot kvinnor och barn ska upphöra.

* Ny för 2021.

Vi bidrar till att utveckla fysiska 
 miljöer och  infrastruktur som  
främjar  jämställdhet.

Under året har flera åtgärder genomförts och påbörjats för att 
skapa mer jämställda förhållanden. Arbetet är i linje med fast-
lagda mål i Agenda 2030. Satsningar på gång- och cykelvägar 
och arbetet med att sammanlänka dessa, trafiksäkerhet samt 
kollektivtrafikåtgärder bidrar till mer jämställda förhållanden.

Behov finns att fortsätta arbeta med utveckling av kommu-
nens infrastruktur och fysiska miljöer för att främja jämställda 
förhållanden. Extra insatser behöver göras inom kollektivtrafik i 
form av ny- och ombyggnationer men även i form av exempelvis 
kampanjer, budskap och information både internt och externt. 
Ytterligare insatser behöver också göras för att möjliggöra fler 
trygghetsskapande åtgärder i form av belysning, slyröjning längs 
gångstråk och klottersanering.
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RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

6. Rent vatten och sanitet för alla

Med anledning av det aktiva arbetet 
för att förbättra alla delar i vatten-
kedjan och de resultat vi uppnått 
gör att bedömningen är att Finspång 
ligger mycket väl till för att uppfylla 
målet om rent vatten och sanitet för 
alla kommunens invånare. 

Kommunen arbetar aktivt med vatten- och avloppsfrågor (VA) 
för bebyggelsegrupper där kommunalt VA saknas. Arbetet 
utgår från VA-planen som antagits av kommunfullmäktige 
och samordnas i en förvaltningsövergripande VA-grupp där 
Finspångs tekniska verk ingår. I VA-planen har områden som 
ska ha VA-försörjning i kommunal regi enligt lagen om allmänna 
vattentjänster identifierats och prioriterats.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om utökat 
verksamhetsområde för tre bebyggelsegrupper. Besluten avser 
Prästköp med 24 fastigheter, Sunda-Högsätter med 65 hus och 
Bränntorp med 307 fastigheter. Utökningen av det kommunala 
verksamhetsområdet innebär att närmare 400 fastigheter 
med äldre enskilda anläggningar får en långsiktigt trygg och 
hållbar VA-försörjning. Finspångs tekniska verk ansvarar för 
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. För Prästköp 
förväntas utbyggnaden påbörjas under 2022. Sedan planeras 
utbyggnad i Sunda-Högsätter och därefter Bränntorp.

Bygg- och miljöenheten fungerar som rådgivande instans 
för boende i områden där kommunalt VA saknas och 
gemensamhetsanläggning kan vara en alternativ lösning.

Kommunen ser vatten som en livsnödvändig resurs. Kommunen 
arbetar med ett kretsloppstänkande kring hela vattenkedjan, 
alltifrån dricksvattentäkt, avloppshantering, omhändertagande av 
dagvatten samt vattnets betydelse för djurhållning och rekreation.

För Finspång betyder målet att:

Kommunen ser vattnet som en livsnödvändig resurs och arbetar 
aktivt inom organisationen för att optimera verksamheter och 
processer för att inte slösa med vatten.
Finspångs tekniska verk genomför upprustning av verk för 
effektivare produktion av vatten. Ett arbete som intensifierats 
är aktiv läcksökning, lagning och förnyelse av ledningsnätet för 
vatten. Läckage i ledningsnät har sjunkit från 23 procent 2020 
till 19 procent 2021.

Finspångs tekniska verk arbetar aktivt med att förbättra 
reningen vid Axsäters avlopps-reningsverk för att klara en 
ökad belastning utifrån ett tillväxtperspektiv. Under 2021 har 
ombyggnation av kvävereningen utförts, vilket i sin tur medförde 
tillfälligt försämrad kvävereduktion. Axsäter klarade därför inte 
kraven för kvävereduktion under året. Länsstyrelsen har varit 
informerad och lämnat dispens. Årsmedelvärde för metallerna 
koppar och zink i utgående renat avloppsvatten från Axsäter var 
högre 2021 än 2020. Det saknas analys om orsaken är naturlig 
variation eller en trend. Recipient är Dovern (Skutbosjön) 
som har otillfredsställande ekologisk status bland annat med 
anledning av miljögifter.

Kommunen samverkar med andra kommuner i regionen kring 
en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Finspångs 
tekniska verk samverkar med Norrköping, Söderköping 
och Valdemarsvik kring VA-frågor. En utredning pågår kring 
gemensam vattenförsörjning med Nodra i Norrköping. Det 
har även startats upp en samverkan i regionen kring framtida 
gemensam vattenförsörjning. Samverkan pågår även med 
Sörmlands Vatten kring VA-anslutning för bebyggelse i 
närhet av kommungränsen. Kommunen medverkar också 
vid framtagande av nytt vattenskyddsområde för Lyttersta, 
Vingåkers kommun. Vattenskyddsområdet ligger delvis inom 
Finspångs kommun. På nationell nivå sker samverkan inom 
olika områden genom Svenskt Vatten där Finspångs tekniska 
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Kväve- och fosforutsläpp från avlopp   

Total-fosfor (P-tot)  mg/l 0,3 0,3

Total-kväve (N-tot)  mg/l 15 17,9

Antalet incidenter med risk för förorening av  antal 0 0
kommunens dricksvatten

Anmärkningar på vatten  antal 28 32

Läckage i ledningsnätet  antal 21 19

Förekomsten av tungmetaller och läkemedel, 
främmande kemiska ämnen med mera i avloppsvattnet

Zn  µg/l  14

Pb  µg/l  0,2

Ni  µg/l  2,4

Fe  µg/l  0,2

Cr  µg/l  7,7

Hg  µg/l  0,1

Cd  µg/l  0,0

Cu  µg/l  18,9

Finspångs kommun uppnår målet genom 
att:

Vi optimerar vår egen organisation för att inte slösa med 
vatten i onödan.

Vi är proaktiva i arbetet med att uppmärksamma och 
informera om avloppssystemets avsedda funktion.

Vi arbetar för en gränsöverskridande samverkan mellan 
kommuner kring de resurser som finns samt värderar de 
vattentillgångar som finns.

Vi medvetandegör vikten av tillgång till vatten i sjöar och 
grundvattenmagasin kopplat till riskberedskap

Vi arbetar kontinuerligt med information och utbildning 
kring vattnets betydelse och vattenanvändning för att 
säkerställa förståelsen för vattnet som resurs.

Vi arbetar aktivt med tillsyn för att främja rent vatten och 
sanitet.

Säkerställ fullgod avloppshantering med gemensam-
hetslösningar där kommunalt VA saknas.

verk är medlem. På myndighetsnivå samverkar bygg- och 
miljöenheten med kommuner inom Östergötlands län, bland 
annat genom kunskapsutbyte kopplat till tillsyn som berör 
vattentillgångar.

Det proaktiva arbetet är viktigt när det gäller att skapa 
medvetenhet om vattnet som en livsnödvändig resurs och hur 
förbrukning av vatten och användning av avloppssystem hör 
samman med det. Finspångs tekniska verk arbetar aktivt med 
information inom många områden och genom olika kanaler, 
bland annat på hemsida och på sociala medier, genom olika 
typer av inlägg. Viktiga informationsområden är vad man får 
och inte får spola ner i avloppssystemet samt tips och råd för 
en effektiv vattenanvändning samt sparsamhet när det närmar 
sig vattenbrist. Finspångs tekniska verk deltar även i olika 
grupper och forum för att framföra behov och bevaka områden 
som är viktiga bland annat kopplat till tillgång till vatten och 
dess betydelse som resurs.

Bygg- och miljöenheten bidrar genom att fungera som 
rådgivande i frågor kopplade till vattnets betydelse och 
användning. Uppföljning kring att bästa möjliga teknik används, 
minimerad vattenåtgång samt diskussion kring vikten av att 
bibehålla och på sikt vid behov förbättra vattenkvaliteten genom 
lämpliga åtgärder utförs även vid tillsyn. Tillsynsarbetet har 
legat i fas med aktuell tillsynsplan och haft extra fokus på detta 
område under året.
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HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

7. Hållbar energi för alla

Måluppfyllelsen bedöms över-
träffa den förväntade utvecklingen 
för året. Målet att vara en fossilfri 
 kommunkoncerns år 2025 förtyd-
ligas i vår energiplan att omfatta 
följande fyra delar:

1. Att fossil olja inte används för fjärrvärmeproduktion (2020).

2. Att all el som används inom kommunkoncernens 
 verksamheter är fossilfri.

3. Att inga fossila drivmedel används i koncernens ägda och 
leasade fordon.

4. Att inga fossila bränslen används för uppvärmning i lokaler, 
anläggningar eller bostäder som ägs inom kommunkoncernen.

Punkt 1, 2 och 4 uppfylls sedan 2019. 

100 procent grön el används i kommunägda verksamhetsloka-
ler. Under hösten gjordes en inledande undersökning av hyrda 
lokaler där det framgick att det finns en del lokaler där el ingår 
i hyran, för andra har verksamhetschefen ett eget elavtal. Detta 
kommer att undersökas vidare under 2022 och det ska göras 
tydligt inför framtida upphandlingar och avtalsskrivning att elen 
ska vara förnybart. Någon uppskattning av andel grön el i hyrda 
verksamhetsfastigheter kan inte göras i dagsläget.

När det gäller fossila drivmedel så innebar 2020 en stor föränd-
ring på vägen mot målet att inga fossila drivmedel ska använ-
das i koncernens fordon. Från 2019 till 2021 ökade kommun-
koncernen andel fossilfri bränsle från cirka 10 till 40 procent 
mätt som energimängd. Under hösten 2020 och under 2021 har 
flera fordon som drivits av fossila drivmedel bytts mot fordon 
som drivs med fossilfria bränslen. Pumpar för HVO-bränsle har 
installerats på flera platser i kommunen vilket lett till att andelen 
tankad fossil diesel minskat markant.
Andelen fossilfritt bränsle har ökat från 10 procent 2019, 31 
procent 2020 och 36 procent 2021. För hela koncernen har ut-
vecklingen varit lika bra med 20 procent 2019, 41 procent 2020 
och 51 procent 2021.
 

Kommunen ställer om till förnybar energiförsörjning 
och fokuserar på energieffektiviseringen inom befintlig 
infrastruktur.

För Finspång betyder målet att:

Ett strategiskt arbete kopplat till energirådgivning pågår. Före-
läsningar, hembesök och informationsskrifter erbjuds normalt 
sett till såväl näringsliv som privatpersoner. På grund av Covid 
-19 har mycket av rådgivningen bedrivits på distans under 2021.

Under året togs ett förslag till solelsprogram fram av 
en  projektgrupp med representanter från kommunens 
 fastighetsenhet och samtliga kommunala bolag. Sektor 
samhällsbyggnad har haft det övergripande ansvaret för 
 framtagandet av solelsprogrammet. Förslaget har remitterats 
till bolagens styrelser och kommer att lyftas till kommun-
fullmäktige för beslut under februari 2022.

Programmet för solel syftar till en ökad installation av solceller 
inom Finspångs kommunkoncern. Genom detta bidrar koncer-
nen till att uppnå en ökad andel förnybar och egen producerad 
el för hela kommunen. Programmet preciserar mål och riktlinjer 
för kommunkoncernens utbyggnad av solel. Det innehåller även 
underlag och vägledning för framtagande av handlingsplaner 
för de kommunala bolagen och sektor samhällsbyggnad.

Installation av solceller utreds i samband med samtliga 
nybyggnationer och kommer att installeras på fastigheter som 
byggs den närmaste tiden. En anläggning med effekt på 35kW 
kommer att installeras på Lotorps förskola.

Strateg- och rådgivningspersonal deltar i flera olika  regionala 
nätverk för klimat- och energifrågor. Kommunen är även med-
lemmar i klimatkommunerna som är ett nätverk av kommuner 
i hela landet och som jobbar aktivt med dessa frågor. Under 
framtagande av förslaget till solelsprogram har kommunen 
haft stöd och utbyte med Region Östergötlands energikontor. 
Finspångs kommun har presenterat arbete med framtagande 
av solelsprogrammet på Solsafari, en årlig  konferens med olika 
webbinarium och infokvällar riktad till offentlig sektor, företag 
och privatpersoner.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andelen använd fossil energi i kommunens  % 10 0 
verksamhetslokaler

Energianvändning per kvadratmeter yta i   kwh/m2 – 191
kommunägda lokaler (exkl. industrilokaler)  

Andel av kommunens fordonsflotta som   % 37,5 77
drivs med fossilfritt bränsle

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för fossilfri energiförsörjning med målet att vara 
en fossilfri kommunkoncern år 2025.

Vi arbetar för energieffektivisering i kommunen och gente-
mot näringsliv och kommuninvånare.

Vi är en aktiv part i regionala och nationella nätverk som 
verkar för energieffektivisering och ökad användning av 
förnybar energi.

Öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.
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ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med förväntad utveckling för året. 
För många av de genomförda insat-
serna har vi ännu inte sett effekter 
men vi räknar med att dessa ska 
leda till en större måluppfyllelse 
framöver.

Anständiga arbetsvillkor

Vi arbetar med att stärka attraktiviteten som arbetsgivare. Med 
utgångspunkt i det medarbetarna framfört, om vad som skulle 
medföra att de i större utsträckning skulle rekommendera Fin-
spångs kommun som arbetsgivare till vänner och bekanta, har 
förslag på insatser tagits fram. Beslut om dessa insatser kommer 
att tas under 2022.

Projekt kring bemanningsfrågor, optimerad grundbemanning 
där bland annat rätten till heltid och borttagande av delade turer 
kommer att hanteras har påbörjats. Det är ett långsiktigt arbete 
som förväntas ge positiva effekter som stödjer målet. Andelen 
heltidsarbetande har ökat de senaste åren.

Stort fokus har legat på att stärka arbetsmiljön under året, både 
på övergripande nivå och i verksamheterna. Trots det aktiva 
arbetet med arbetsmiljön har det varit ansträngt i verksamheterna 
under pandemin, bland annat på grund av fortsatt hög sjukfrånva-
ro och brist på vikarier. Resultatet i medarbetarenkäten är svagare 
i år än förra året.

I arbetet med kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetens-
utveckling har flera insatser gjorts under året. Bland annat har 
stödmaterial och mallar tagits fram. Stödfunktion har tillsam-
mans med de sektorer som inte är klara, satt igång arbetet med 
att ta fram sektorsspecifika personal- och kompetensförsörj-
ningsplaner. Övergripande samordning har skett kring externa 
omställningsmedel som finns där beslut tagits om insatser och 
finansiering för hela kommunen. Olika kompetensutvecklingsin-
satser har genomförts.

Samarbete sker med andra aktörer inom området, bland annat 
med Arbetsförmedlingen. Kommunen samverkar också med 
flera kommuner i Östergötland i ett gemensamt projekt och en 
förstudie har genomförts med stöd av Europeisk socialfond 
(ESF). Syftet har varit att öka kunskap och kompetens om hur vi 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare för nuvarande 
personal och blivande medarbetare. Vi har beredskap för att 
möta behovet av kompetens i vår egen organisation.

För Finspång betyder målet att:

säkrar framtida kompetensförsörjning och samtidigt möjliggör för 
potentiella medarbetare, oavsett kön och bakgrund, att få hållbara 
anställningar i våra verksamheter. Förstudien kommer att ligga 
till grund för ytterligare gemensamma ansökningar till ESF under 
perioden 2022-2027.

Ekonomisk tillväxt

Kommunen arbetar för en differentierad arbetsmarknad och för 
fler nya företag och branscher. Arbetet drivs framför allt framåt 
genom fokus på etableringar och därmed fler arbetstillfällen. Det 
arbete som görs i Tillväxt Finspång bidrar till att göra kommunen 
attraktiv för företagsetableringar.

Under året har byggnationer pågått och vissa har slutförts på be-
fintlig industrimark av etablerande företag och aktörer. Det finns 
en stor brist på verksamhetsmark men nu kan en ny översikts-
plan effektueras efter att överklagansprocesser försenat att ett 
antagande kunnat äga lagakraft. Visst detaljplanearbete är inlett 
för att tillskapa verksamhetsmark utifrån översiktsplanen. På sikt 
behöver förvaltningen, för att kunna uppnå visionen om 30/35 
också förvärva mark på en ganska orörlig marknad. Dialoger förs 
kring markförvärv för bostadsändamål, verksamhetsmark och 
större infrastrukturprojekt. Enskilda mindre fastighetsförvärv har 
genomförts under året.

Enligt Bolagsverket startades 66 företag i Finspång under året. 
Det är 4 färre än under 2020 men ändå ett relativt gott antal. 
Ungefär en tredjedel av dessa kom genom Tillväxt Finspångs 
nyföretagarrådgivning. Fler av de nystartade företagen är aktiebo-
lag och könsbalansen mellan de startade är jämn och bransch-
bredden är god. Överlevnadsgraden är hög, framförallt hos de 
företagen som gått genom rådgivning där den är 95 procent efter 
3 år.

För att utveckla differentiering behöver arbetsmarknaden ses 
som en del av en större helhet av omkringliggande kommuner. 
Denna samverkan kan uppnås genom att bland annat jobba 
inom sitt arbetsmarknadsområde vilket är större än ytan innanför 
kommungränsen. För att uppnå detta så bör Finspångs kommun 
arbeta med sina strukturella styrkor och arbetstillfällen parallellt 
med att vi främjar ökad rörlighet för våra medborgare och arbetar 
för en bredare och större arbetsmarknad med omkringliggande 
kommuner. Detta arbete förbereds just nu inom det lokala arbets-
marknadsområdet Norrköping (LA-Norrköping). En formaliserad 
avsikt till samverkan kommer att presenteras för kommunstyrel-
sen under våren 2022.

Behov finns att öka elevers förmåga att göra val och påverka sin 
egen framtid. För att främja entreprenörskap och företagande 
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redan i unga år har utbildningssektorn utökat antalet studie- och 
yrkesvägledartjänster.

Finspång har en hög långtidsarbetslöshet i förhållande till de 
andra kommunerna i Östergötland. Under året har Arbetsför-
medlingen, i högre utsträckning än tidigare år, erbjudit personer 
som är arbetslösa insatser i program. Under 2021 har antalet 
arbetslösa ungdomar varit lika eller något lägre än normalt. An-
delen ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande och 
är arbetslösa har under året sjunkit från 16 till 14 procent. Knappt 
7 procent av invånarna i åldersgruppen 16-24 år vare sig studerar 
eller arbetar. Andelen har sjunkit med en dryg procentenhet per år 
sedan 2016

Resultat i Insiktsmätningen visar att vårt stora problem inom 
servicen till näringslivet ligger i den upplevda servicen inom 
framförallt bygg- och miljöområdet kopplat till myndighetsutöv-
ning. Bygg- och miljöenheten har utifrån detta tagit ett helhets-
grepp på myndighetens service. Handlingsplan har upprättats 
och resurs har tillsatts. Ytterligare resurs för en bygglovshand-
läggare beslutades av kommunfullmäktige under året. I den be-
slutade tillsynsplanen för 2022 finns enhetsmål och aktiviteter i 

linje med utvecklingsarbetet och myndighetsutvecklingsarbetet 
kommer i ännu högre grad genomsyra verksamheten nästkom-
mande år.

Ett annat sätt att förbättra situationen är att skapa en co-office 
lösning för att komma närmre kunderna inom näringslivet. Där 
är etableringen av Tillväxt Finspång en central del. Tillväxt Fin-
spång har på grund av Corona inte kunnat driva verksamheten 
enligt plan men frågan om co-office hanteras så fort det finns 
möjlighet.

Finspångs kommuns resultat i Svenskt Näringsliv ranking blev 
2021 plats 251. 2020 var resultatet plats 233. Nedgången kan i 
många stycken härledas till samma problem som Insiktsmätning-
en påvisade. En stor avvikelse finns dock i frågan om konkurrens 
från kommunens verksamheter där resultatet försämrats med 
125 placeringar. Ingen tydlig orsak till den försämringen har 
kunnat identifieras.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet 
både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnader-
na i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för en differentierad arbetsmarknad och fler 
nya företag och branscher.

Vi säkerställer att kommunens service till näringslivet är 
fullgod för att skapa ett gott näringslivsklimat.

Vi främjar entreprenörskap och företagande redan i unga 
år genom utbildningssektorn.

Vi arbetar med kompetensförsörjning och kontinuerlig 
kompetensutveckling.

Vi erbjuder medarbetare rätt till heltid.

Vi säkerställer att vi som arbetsgivare uppfyller kraven på 
en god arbetsmiljö i våra verksamheter.

Vi säkerställer en god ekonomisk hushållning.

Vi erbjuder kommunens anställda goda friskvårdsvillkor.

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Medarbetarundersökning, HME, Håll bart    index 79 74
medarbetarengagemang

Sjukfrånvaro   % 5 7,5

Medarbetare som kan rekommendera    % 70 65
Finspångs kommun som arbetsplats

Antal nystartade eller nyetablerade företag   % 70 66

Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagare  % 70 90

Markförvärv under året   % – Ja 

Långtidsarbetslöshet 25-64 årsmedelvärde,    % 5,6 5,7
andel av befolkningen

Invånare 16-24 år som varken arbetar    % – 7,1  
eller studerar, andel *

Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel **  % – 68

* Senast publicerade uppgifter avser 2019, ** Senast publicerade uppgifter avser 2020.

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. 
Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå 
som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för 
låg självfinansieringsgrad av investeringar.

Alla sektorer har inte har ett positivt resultat i det korta perspek-
tivet. Kommunen som helhet har däremot ett positivt resultat. 
Om arbetet fortsätter med att effektivisera processer, effektiv 
bemanning, prioritera och omfördela så finns förutsättningar för 
god ekonomisk hushållning i det långa perspektivet.

Ledningsstaben arbetar för att säkerställa en god ekonomisk 
hushållning genom att arbeta resurseffektivt genom att om-
pröva tidigare arbetssätt. Att fördela lagstadgat arbete på flera 
medarbetare för att säkra verksamhet vid frånvaro är ett exempel. 
Bemanningsprojekt, inköpsorganisation med e-handel och 
fordonsamordning är några stora projekt med målet att förbättra 
kvalitén på tjänsten samtidigt som den administrativa kostnaden 
ska minska.

En förutsättning för att arbeta med en god ekonomisk hushållning 
är utveckla och förbättra kunskapen om effektivitet, budget och 
uppföljning. En del i arbetet är att öka kunskapen hos sektorerna 
och detta har skett genom chefs och administratörsutbildningar.

Kommunkoncernens lån och dess räntefördelning har analyserats 
och en räntepåslagsprincip fastställts för att säkra en effektiv och 
rättvisande bild av räntekostnaden inom koncernen. Den praktiska 
hanteringen gentemot Finspångs tekniska verk har fastställt för 
att ge en bättre rättvisande bild av lånekostnader för skattefinan-
sierad respektive avgiftsfinansierad verksamhet.

Ett exempel på samverkan som säkerställer en god ekonomisk 
hushållning är den mellan folkbiblioteket och daglig verksamhet. 
Daglig verksamhet hjälper till att distribuera böcker till olika verk-
samheter vilket har inneburit att tid frigörs från bibliotek arierna. 
Detta kommer att genomföras på några förskolor och inom 
äldreomsorgen med målet att öka kvalitén inom de läsfrämjande 
insatserna inom verksamheterna.
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HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
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9. Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur

Coronapandemin och den digitaliseringen som den har drivit 
på kan liknas vid ett paradigmskifte i det moderna samhällets 
historia. Den digitala transformationen påverkar hela samhället 
i grunden och under 2021 har vi sett prov på digitaliseringens 
möjligheter när fysiska möten nästan helt bytts ut mot digitala.

Förväntningarna på den kommunala servicen ökar och bedöm-
ningen är att förvaltningen delvis har svårt att hänga med. Idag 
förväntar sig privatpersoner och företagare att snabbt, enkelt och 
säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och 
ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. Digitalisering-
en har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling 
och effektivisering av den offentliga sektorn. För många är 
digitala kontaktvägar förstahandsvalet, men samtidigt finns det 
människor som inte är digitalt delaktiga och riskerar att hamna 
utanför när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet.

Vi har under 2021 både positiva och negativa resultat och vissa 
fall har vi inte tillräckliga resultat för en bedömning.

Det negativa är den servicegrad till företagen som redovisades i 
Insiktsmätningen. Finspång fortsätter att tappa mark gentemot 
andra kommuner. Här sker just nu konkreta insatser i rekrytering-
en av en företagslots samtidigt som den övergripande kommuni-
kationen kan utvecklas inom bland annat samhällsbyggnadsom-
rådet. Här spelar också satsningen på Tillväxt Finspång stor roll. 
Trots att både lokal och organisatoriska resurser har tillgänglig-
gjorts har den rådande pandemin försenat samarbetet mellan 
kommun och näringsliv. Planen är dock att förbättra de senaste 
årens låga resultat genom att skapa nya mötesplatser för en 
ökad dialog och fysisk närvaro.

Det finns även många positiva exempel från de olika verksamhe-
terna. Under året har verksamheterna arbetat för att förenkla och 
förbättra interna och externa processer. Olika typer av kösystem 
och telefontider har förbättrats. Många verksamheter arbetar 
med olika typer av digitala ansökningssystem för att ge en 
effektivare handläggningsprocess och en ökad tillgänglighet för 

Kommunen säkrar en lokal infrastruktur som bidrar till ett starkt 
näringsliv. Vi säkerställer hållbara transporter inom organisationen, 
som kund och leverantör. Vi arbetar med nytänkande och 
ständiga förbättringar i våra verksamheter och tjänster. Vi arbetar 
resurseffektivt, aktivt och tillväxtorienterat för att utveckla och 
bredda våra verksamheter samt näringslivet i kommunen.

För Finspång betyder målet att:

medborgarna. Nya verksamhetssystem, dokumentation, digitala 
läroplattformar, interaktiva kartmaterial och arkivering är andra 
exempel på utveckling.

Finspångs kommun måste, liksom många av landets övriga 
kommuner, ta hänsyn till den demografiska utmaningen med en 
ökande äldre befolkning, samtidigt som den arbetsföra delen av 
befolkningen endast ökar marginellt. Digitalisering utgör en möj-
lighet för de kommunala verksamheterna att fortsätta utveckla 
och behålla en god service och samtidigt hantera kostnaderna. 
Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor 
och verkar i Finspång. Detta samtidigt som kommunens resurser 
används på ett effektivare sätt. Det är en utmaning för alla verk-
samheter att bibehålla fokus på kunden eller brukarens behov.

Hållbarhetsarbetet har utvecklats i många olika perspektiv. Pan-
demin har förändrat medarbetarnas rörelsemönster och förhopp-
ningsvis kan det vara en katalysator för att på riktigt skapa en 
förändring i förvaltningens resande. En översyn av följsamheten 
till kommunens riktlinjer för resor och fordon har återupptagits 
från att tidigare varit vilande. Om den aktuella situationen med 
betydligt minskat resande kan bevaras innebär det tidsmässiga 
effektiviseringar samt en minskad miljöpåverkan.

Förvaltningen går också vidare i arbetet med cirkulär ekonomi. 
I ett samarbete med Tillväxt Finspång, Energikontoret Region 
Östergötland och Cleantech Östergötland planerar kommunen 
en första informationsträff om cirkulär ekonomi för Finspångs 
företag. Medlemsföretag i Tillväxt Finspång har bjudits in. För-
hoppningsvis leder mötet till fortsatt dialog, samarbete och ett 
eventuellt projekt.

Sektor samhällsbyggnad och social omsorg har diskuterat olika 
möjligheter för daglig verksamt att utveckla nya verksamheter/
aktiviteter med utgångspunkt i cirkularitet och återvinning. 
Cirkulär ekonomi kommer att tas upp i kommande avfallsplan 
och energi- och klimatplan. I samband med arbetet att en ny av-
fallsplan tas fram för kommunen sker dialoger med kommunens 

Bedömningen för helåret är att utvecklingen mot målet löper i linje med för-
väntningarna för perioden. Nyckeln till målets uppfyllelse nås genom ökad 
digitalisering och smidigare administrativa processer där verksamheterna 
arbetar aktivt med att utveckla servicen genom att förenkla och förtydliga 
kommunens tjänster för medborgare och företag. Genom att utveckla digita-
la tjänster och anpassa tider för att möta medborgarnas behov genom dessa 
ökade dialoger säkerställer verksamheter att den upplevda kvaliteten ökar.
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* Senast publicerade uppgifter avser 2020. ** FTV genomför vanligtvis undersökningen vart annat år. Senast publicerade uppgifter avser 2020.

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s  *  % 95 72,8

Antal kommunala tjänster som erbjuds som e-tjänster  antal – 31 

Andel som använder digitala tjänster i kontakt   % – –
med kommunen

Kundernas nöjdhet med VA, renhållning,    index 65 72
gator och GC-vägar **

Nöjd-kund-index SKL:s mätning Insikt   index 74 61

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi säkerställer hållbara transporter inom organisationer 
och som kund.

Vi har en säker och tillgänglig IT-infrastruktur i hela 
kommunen och tar tillvara och implementerar digitalise-
ringens möjligheter.

Vi skaffar oss kunskap och analyserar kring hur cirkulär 
ekonomi påverkar oss och kan implementeras i kommu-
nen.

Vi är innovativa och omprövar strukturer och arbetssätt 
förökad nytta i hur våra tjänster utförs för ökad resursef-
fektivitet och upplevd kvalitet för brukaren.

Genom Tillväxt Finspång tillskapar vi mötesplatser 
såsom exempelvis Co-office lösningar.

olika sektorer. Där förs dialog i hur bland annat återvinning kan 
öka men även återanvändning, minskande av resurser.

Samarbete med grannkommuner pågår inom området upp-
handling, som en del i detta har frågan lyfts avseende återbruk 
av varor och hur kommunerna kan öka förståelse kring cirkulär 
ekonomi och vilka verktyg som finns på längre sikt.
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10. Minskad ojämlikhet

Vi når målbilden för perioden och 
förväntar oss att få effekt av den 
nya bidragsmodellen för fören-
ingslivet och arbetet med att öka 
tillgängligheten för medborgarna.

I rekryteringsförfarandet till nya tjänster inom kommunens 
organisation använder vi kompetensbaserad rekrytering, vilket 
ger bra förutsättningar för en objektiv bedömning av sökande, 
baserad på kompetens och erfarenhet.

Vi använder oss av månadens jämställdhets- och mångfaldsfrå-
ga på arbetsplatsträffar och har årligen medarbetare som deltar 
i mångfaldsutbildningen Vinna-vinna.

Precis som tidigare arbetar vi utifrån vår varumärkesplattform 
för stöd i frågan om tillgänglig och inkluderande kommunika-
tion. Vi har också arbetat med att tillgängliggöra kommunens 
hemsida och mallar på ett bättre sätt än tidigare. Vi har under 
året arbetat med bildspråket där vi står som avsändare i syfte 
att öka attraktionen och visa på en mångfald.

Finspångs kommun ser alla som likvärdiga medborgare 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För Finspång betyder målet att:

Inom skolan arbetar barn och unga med etiska ställnings-
taganden och skaffar sig kunskap inom mänskliga rättigheter.

Under 2021 har vi också arbetat fram checklistor kring barnkon-
ventionen och Agenda 2030 som ska användas vid framtagan-
de av tjänsteskrivelser. Detta har under 2021 varit ett prioriterat 
uppdrag och även om uppdragets slutförande är försenat så har 
processen varit välgörande och slutprodukten kommer innebära 
en ökad medvetenhet för Barnkonventionen och de 17 globala 
målen inom Agenda 2030. Intentionen med framtagandet av 
dessa checklistor är att handläggare som skriver fram ärendet 
ska ha reflekterat kring huruvida det har bäring på barnkonven-
tionen och Agenda 2030, och i sådana fall i vilka avseenden 
eller mot vilka mål.

Vi har arbetat fram en ny bidragsmodell - se mer information 
under mål 5.

Pandemin har inneburit att vi inte kunnat genomföra medbor-
gardialoger i den utsträckning vi önskat. Vi har inte heller kunnat 
engagera oss i planerade projekt som exempelvis SKR:s projekt 
Medborgardialog som styrning och ledning. Detta på grund av 
hårt belastade resurser både inom förvaltning och politik.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra  % 28 28  

Andel av de individer som lämnat etableringsuppdraget  % – 17 *
som är i arbete eller studier (status efter 90 dagar).

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS: Brukaren   index 92 93
får bestämma om saker som är viktiga

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi strävar mot att kommuninvånarna har likvärdig tillgång 
till kommunens alla verksamheter, information, möjlighet 
till delaktighet i samhällslivet och samma rättigheter och 
skyldigheter.

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i vår 
 organisation.

Vi genomför medborgardialoger kring kommunens 
 verksamheter i syfte att förbättra och utveckla vår kvali-
tet och service.

Vi kartlägger föreningsbidragens fördelning kopplat till 
jämlikhetsaspekter.

* Senast publicerade uppgifter avser 2020.
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

11. Hållbara städer och samhällen

Genom detaljplaner arbetar vi med 
den sociala, ekologiska och eko-
nomiska hållbarheten. Genom att 
tillse blandad bebyggelse, beakta 
förorenade områden, skyddsvärd 
mark, samt att göra val som främjar 
anläggningars livslängd och avtryck 
på dess omvärld så inryms de tre 
perspektiven. Vi kompetensutveck-
lar oss och bevakar forskningsom-
rådet för att hela tiden förbättra 
oss i våra strategiska val.

När kommunen planerar för nya bostadsområden utformas 
detaljplaner för varierande bebyggelse och i första hand i direkt 
anslutning till befintlig infrastruktur vilket ger möjligheter att på 
ett hållbart och resurseffektivt sätt nyttja kollektivtrafik, gång- 
och cykelvägar samt övrig infrastruktur som exempelvis vatten 
och el.

Kommunen arbetar för ett hållbart socialt samhälle genom att 
engagera medborgare i planeringsarbete, brottsförebyggande 
arbete och miljöstrategiskt arbete. Även genom våra 
fritidsfrågor arbetar vi med dialog och inkludering för att 
utveckla samhället i en socialt hållbar riktning. Genom att 
tillse en bredd av fritidsaktiviteter och möjligheter till både 
organiserad och oorganiserad fritid är ambitionen att fylla 
medborgarnas behov av en meningsfull fritid.

I både förskolan och grundskolan arbetas det med att utveckla 
personalens kunskaper om vad som är kränkande behandling 
och diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 
Skolor har i varierad utsträckning arbetat fram rutiner för detta.

Kommunen arbetar för en hållbar samhällsplanering för att ut-
veckla Finspång till ett robust samhällssystem att leva och bo i.

För Finspång betyder målet att:

Vid ny- och ombyggnation är tillgänglighetsaspekten 
en viktig del. Över tid kommer detta leda till allt fler 
tillgänglighetsanpassade fastigheter i kommunen, vilket är 
bättre för alla.

I undersökningen Bäst att leva 2021 får vi låga poäng 
inom Fritid och kultur, Kommunal ekonomi och Äldre. Från 
föregående mätning har vi försämrat oss inom området 
Trygghet. Inom Fritid och Kultur avses sammanlagda kultur och 
fritidskostnader; antal och anställda på bibliotek; lånefrekvens; 
bokinköp; verksamhet inom kultur- och musikskola; aktivitet 
i studieförbund; deltagande i idrott bland unga; tillgång till 
idrottsanläggningar och andra gemensamma aktiviteter; 
restauranger.

Inom Trygghet avses förekomst av brott generellt; brott mot 
kvinnor; stöld; sexualbrott; våldsbrott; skador orsakade av brott; 
fordonstölder; narkotikabrott; elsäkerhet; larmtider för ambulans 
och räddningstjänst.

Vad gäller kommunens befolkningsökning följer den till stora 
delar den prognos som löd att Finspångs befolkning skulle vara 
21 869 personer vid årets slut. Den sista december 2021 var 
befolkningsmängden 21 889 personer.

En avvikelse från de planerade aktiviteterna och som har bäring 
på målet är den kompetensutveckling och det verktyg som 
SKR tillhandahåller genom deras projekt Medborgardialog 
som styrning och ledning. Denna aktivitet hade med stor 
sannolikhet bidragit till ett ökat socialt hållbart Finspång genom 
strategiska och inkluderande medborgardialoger. Vi planerar 
fortsättningsvis för detta arbete men kommer tidigast påbörjas 
under hösten 2022.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Rankning i tidningen Fokus ”Bäst att bo”   placering 214 236
-undersökning

Färdiga detaljplaner för nybyggnation för bostäder  antal 300 0

Mediantid till första enhet på plats vid   minuter 11 9,3 
räddningstjänstuppdrag

Mediantid IVPA (I väntan på ambulans)   minuter 11 7,3

Antal utvecklade bränder i byggnader   antal 15 21

Antal räddningsinsatser per år   antal 120 93

Antal personer utbildade av kommunen i    antal 1500 577
att förebygga och hantera bränder

Tillväxtmålet 30 000 invånare 2035   invånare – 21 887

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi säkrar att Finspångs tillväxt utgår från social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet.

Vi arbetar för en hållbar samhällsplanering med blandad 
bebyggelse, resurseffektivt byggande, hållbara transporter 
och grön infrastruktur.

Vi arbetar för ett tillgängligt, inkluderande och jämställt 
Finspång.
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION 12. Hållbar konsumtion och  

produktion

Måluppfyllelsen bedöms vara i linje 
med den förväntad utveckling för 
året. Eventuellt: Måluppfyllelsen 
bedöms vara högre än den förvän-
tad utveckling för året eftersom 
arbetet med kravställning vid upp-
handling gått framåt. Flera åtgärder 
för att underlätta för invånarna att 
minska sitt restavfall har också ge-
nomförts. Andelen av kommunens 
fordonsflotta som kan drivas med 
fossilfritt bränsle är långt högre än 
styrtalet. 

Det långsiktiga arbetet med att öka återbruk och cirkularitet 
är kontinuerligt och i förslaget till ny avfallsplan finns förslag 
på nya mål som förstärker detta. Dessa mål är inriktade mot 
den verksamhet som idag bedrivs av Finspångs kommun och 
lägger stort fokus på ökat återbruk och återvinning. Finspångs 
kommun effektiviserar resursanvändningen genom information 
kring förfaranden om hur avfall i hushållen kan minska och 
hur återvändning kan öka. För kommunanställda har man 
ökat källsorteringsmöjligheterna för att ytterligare minska 
restavfallet.

Vid varje upphandling inom kommunen görs en analys av 
vilka krav som ska ställas. Där det är möjligt ställs krav på ISO 
certifieringar för miljöarbete samt kvalitetsarbete. I samarbete 
med HR-avdelningen arbetas med att säkra upp arbetsvillkoren 
hos kommunens leverantörer.

Kommunen som kund och producent säkerställer 
och bevakar hållbarhetsperspektivet i upphandling, 
tjänsteleverans samt hantering av avfallsprodukter.

För Finspång betyder målet att:

Samarbetet har fortsatt mellan kommunens miljö- och 
hållbarhetsstrateger och upphandlare för att mer tydligt och 
strategiskt lyfta in hållbarhetsfrågor i upphandling. Fokus 
för upphandlingarna under 2021 har legat på fordon och 
transporter. Genom projektet Fossilfritt 2030 som Finspångs 
kommun deltar i har kommunen fått möjlighet att vara en del av 
ett regionalt nätverk för upphandling inom området transporter. 
Nätverket har som mål att ta fram ett gemensamt dokument för 
kravställning av transporter i upphandlingar. Arbetet har pågått 
under hösten och kommer att fortsätta våren 2022. Samtliga 
kommuner i Östergötland ingår i nätverket.

Vid upphandlingar av fastighetsinvesteringar har hänsyn tagits 
till miljö- och hållbarhetsaspekter, så som miljöbyggnad och 
solcellsansläggningar, i projekten.

Under året har fokus varit att nå ut till kommuninvånarna med 
information kring vilka aktiviteter som kan genomföras för att 
minska restavfallet. Detta har genomförts bland annat genom 
information kring gröna påsen, en ny receptbok och ständiga 
uppdateringar i applikationen Hemkollen. Ett samarbete med 
Arbetsmarknadsenheten och Finspångs Tekniska Verk har 
inletts för att invånare enklare ska kunna lämna mindre saker 
för återvinning på Sjömansäng istället för att resurser kastas 
bland brännbart.

Finspångs Tekniska Verk har startat upp ett samarbete med 
förpacknings- och tidningsindustrin så att kommuninvånare 
lättare kan återvinna sina plastförpackningar.

Kommunen är fortsatt en diplomerad Fairtrade City.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Andel ekologiska livsmedel av kommunens inköp  % 30 39,4

Hushållsavfall som samlats in för    % 38 27
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling *

Tillgängligheten till återvinning och källsortering   % 100 77
i kommunens lokaler *

Minskat restavfall   kg/person – 146

Andel närproducerade livsmedel    % 40 54
av kommunens inköp

Andelen svenska livsmedel   % 83 87

Koldioxidekvivalent från kommunens    ton CO2 – 41 743
samlade livsmedelsinköp *

Minskat livsmedelssvinn i köken   gr/portion – 40

Andel av kommunens fordonsflotta som drivs med fossilfritt bränsle % 37,5 77

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi ställer krav på ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet vid upphandlingar.

Vi effektiviserar vårt resursanvändande för att minska 
mängden avfall.

Vi främjat återbruk och cirkularitet med målet att minska 
restavfall.

Vi bedriver och stimulerar ett aktivt Fairtrade-arbete och 
omdiplomerar oss till Fairtrade City.

* Senast publicerade uppgifter avser 2020.
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BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

13. Bekämpa klimatförändringar

Kommunens arbete för att bekäm-
pa klimatförändringar sker på bred 
front och tydliga framsteg har 
gjorts under året. Måluppfyllelsen 
bedöms vara högre än den för-
väntad utveckling för året 

Kommunens klimatanpassningsarbete har återupptagits efter att 
ha fått prioriteras bort under början på pandemin. Flera åtgärder i 
planen har pågått under året.
Inför sommaren förmedlades återigen checklistor och råd till vård 
och omsorgsverksamheter samt skolor och förskolor. Materialet 
togs fram i ett länsprojekt Finspångs kommun medverkade som 
var finansierade av SMHI under 2019. Inför de varma veckorna 
fanns också extra information på intranätet om hantering av 
värme.

Successivt klimatanpassas kommunens skogsinnehav och 
skogsbruk mer och mer. I och med att en stor mängd granar har 
dött på grund av angrepp från insekten granbarkborre har kom-
munen tvingats ta ner delar av skogsinnehavet de senaste åren. 
Vid föryngringen arbetas med ståndsortsanpassning vilket ger en 
större biologisk mångfald samtidigt som skogen blir mer robust 
mot till exempel torka.

Vid framtagande av detaljplaner för bostäder och verksamheter 
genomförs särskilda utredningar för att säkerställa att nya om-
råden planeras och byggs på platser långsiktigt hållbart sätt och 
anpassas med hänsyn till klimatförändringar. Hänsyn tas även till 
klimatförändringar vid prövning av nya bostäder. Frågan har även 
lyfts i miljötillsynsarbetet med frågor hos verksamheter koppat 
till långsiktigt hållbar och säker vattenförsörjning.

Två övergripande utredningar har påbörjats för att öka vår 
kunskap om hur klimatförändringar kommer att påverka våra 
verksamhetslokaler och samhällen. Bidrag för utredningar har 
erhållits från länsstyrelsen och resultat kommer att presenteras 
innan sommaren 2022. En värmekartläggning och en skyfallsmo-
dellering kommer att genomföras för Finspångs tätort inklusive 
Lotorp och närliggande utvecklings områden och de prioriterade 
orterna Hällestad, Borggård och Rejmyre. Värmekarteringen är 
ett viktigt underlag för framtida utveckling i Finspångs tätort. 
Detta för att undvika att skapa framtida värmeöar och planera 
markanvändning i det fall det redan finns områden med risk för 
höjd värme i framtiden. Genom skyfallsmodellering ska vi kunna 
identifiera områden med risk för översvämning till följd av extre-
ma regn. Utifrån resultat kommer en översiktlig analys, av risker 
utifrån värmen och översvämning till följd av skyfall, att göras för 

Kommunen ska minska sin klimatpåverkan 
och arbeta med anpassningar till de globala 
klimatförändringarna.

För Finspång betyder målet att:

befintlig bebyggelse och kommunens verksamhetslokaler.

Under de senaste åren har flera incidenter inträffat kopplat till 
höga vattenflöden där mindre vattendrag (bäckar och diken) 
svämmats över. Incidenterna har haft påverkan på fastighets-
ägare och infrastruktur. Det finns ett uppdämt behov av under-
hållsåtgärder av vattendrag och i vissa fall att mer aktivt reglera 
vatten i fördämningar för att minska negativ påverkan vid höga 
vattenflöden.

Arbetet för att minska kommunens negativa påverkan på  klimatet 
utgår från kommunens energiplan för perioden 2014-2018. 
Eftersom många av planens mål hade sikt på 2020, en ny energi- 
och klimatplan har antagits för hela länet samt mycket har hänt 
på nationell och internationell nivå i klimatarbete så finns det 
stort behov att se över kommunens energiplan. En uppföljning av 
nuvarande plan har varit planerat sedan 2020, men inte kunde ge-
nomföras på grund av resursbrist. Uppföljningen kommer att vara 
klar under januari 2022. Arbetet med att ta fram en ny klimat- och 
energistrategi beräknas pågår under hela 2022.

Statistik om utsläpp av växthusgaser per invånare har en viss 
eftersläpning och den senaste tillgängligt är för 2019. Totalt sett 
ökade utsläpp per invånare per person 2019 jämfört med 2018, 
men innebär en minskning jämfört med tidigare år. För Finspångs 
del är utsläpp från industri en stor del av det totala utsläppet. 
För att uppnå nationella och regionala mål krävs krafttag och 
betydande minskningar.

Kommunen medverkar i ett utvecklingsprojekt där Siemens Indu-
strial Turbomachinery AB är konsortieledare. Projektet kommer 
att demonstrera hur förnybar elproduktion, energilagring i vätgas 
och gasturbiner kan samverka i ett framtida flexibelt och hållbart 
energisystem. Under 2021 har fokus varit på planering av en in-
vigning som tyvärr fick ställas in. Ett samarbete med kommunens 
gymnasieskolor har inletts för att genomföra ett projekt kring 
vätgas, energi och klimat under vårterminen 2022.

Arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan har haft fo-
kus senast åren på transporter, ett arbete som gett resultat fram-
för allt inom kommunorganisationen (se figur nedan). För hela 
koncernen har utsläpp av koldioxidekvivalenter från transporter 
minskat med mer än 40 % 2020 jämfört med 2019 och ytterligare 
5 % 2021 jämfört med 2019. Samtliga delar av koncernen har 
minskat under de senaste två åren förutom Vallonbygden som 
ökade sitt utsläpp 2021 jämfört med 2020.
 
Ett klimatväxlingssystem för tjänsteresor antogs av kommunsty-
relsen i januari, ett resultat av ett prioriterat uppdrag från 2019. 
Att klimatväxla tjänsteresor innebär att det läggs en avgift på de 
tjänsteresor som drivs av fossilt bränsle och orsakar koldiox-
idutsläpp. Medel samlas sedan i en koldioxidpott som sedan 



2021 / ÅRSREDOVISNING / 95

Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta:  Enhet Styrtal Utfall

Antal cyklister på gång- och cykelvägar.   antal 11000 13662

Förskolor och skolor med Grön Flagg   antal 5 2

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton   ton/inv 5,06 4,96 
CO2-ekvivalenter per invånare *

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det   % 15,5 16,3 
geografiska området, (%) *

Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv *  mil/inv 715 649,7

Årligen följa upp antalet resande till, från och   antal – – 
inom kommunen med kollektiva transportmedel **

Antal genomförda aktiviteter med stöd av    antal – 24
miljöutvecklingspotten – kvalitativ redovisning

Antalet laddningsmöjligheter ska öka ***   antal – 2

investeras i klimatprojekt inom den bidragande sektor.

Administration av systemet utvecklades i samråd med  ekonomi- 
och styrningsavdelningen under våren och uppskattade avgifter 
för helår meddelades sektorerna under sensommaren. Målet 
med systemet är att sektorerna succesivt ska minska sitt 
koldioxidutsläpp från resor och att koldioxidavgiften investeras i 
åtgärder för att minska framtida utsläpp.

I ett samarbete med inköpssamordnare utvecklas processen för 
beställning av fordon till verksamheter för att styra mot miljöfor-
don. Under hösten fick kommunen ett nytt ramavtal för fordon 
vilket bör underlätta inköp av rätt fordon för verksamheter ur 
ekonomi- och miljöperspektiv.

Efter fortsatt dialog med Qstar, som driver macken i Rejmyre, har 
företaget installerat en HVO-pump även i Rejmyre. Detta ökar 
möjligheterna för verksamhetsfordon och privata bilar att köra 
fossilfritt.

Laddinfrastruktur är en kritisk fråga för att kunna öka antalet 
elfordon i kommunen. Utifrån ansökningar har medel beviljats för 
totalt 10 laddplatser för verksamhetsfordon vilket har möjliggjort 
för verksamheter att byta till rena elbilar.

Ytterligare två laddplatser har installerats i DeGeergaraget, vilket 
innebär att det totala antalet laddplatser för allmänt bruk i kom-
munens regi nu är 14 platser. Laddplatser har även tillkommit i 
privat regi på Coop Viberga som har har anlagt två laddplatser. 
Trafikverket har även beviljat bidrag till privata aktörer för anläg-

gande av laddplatser i tätorten då Finspång ansetts utgöra en vit 
fläck med avseende på tillgängligheten av laddplatser längs det 
statliga vägnätet. Ingen ny laddplats har ännu hunnit anläggas 
med hjälp av detta bidrag.

Kommunens energi- och klimatrådgivare har hållit ett flertal 
informationskvällar om elbilar för allmänheten, riktad till både 
privatpersoner och företag, för att öka kunskapen kring elbilar 
och stimulera till flera elbilar i kommunen.

En elbilsvecka hölls under november i samarbete med Region 
Östergötland och två bilhandlare. Elbilsveckan var riktad till 
kommunens verksamheter. Den inleddes med ett informations-
seminarie och sedan fick kommunens verksamheter låna fyra 
elbilar under en veckas tid. Lån av bilarna var populärt och bilarna 
cirkulerade runt bland verksamheter under veckan.

* Senast publicerade uppgifter avser 2019, ** Ej genomförd under 2021, *** Antalet nya laddplatser i kommunal regi.
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi medvetandegör den kommunala organisationen på 
de klimatförändringar som finns och hur de påverkar vår 
verksamhet och vårt lokalsamhälle.

Vi planerar och utvecklar Finspång med hänsyn till de 
kunskaper vi har kring klimatförändringar och gör de 
anpassningar som kan krävas.

Vi arbetar emot fortsatta och förvärrade klimatförändring-
ar.

Kommunkoncernen arbetar aktivt för att minska sin 
klimatpåverkan vid resor och transporter.

Vi stimulerar ett ökat antal laddningsmöjligheter i kom-
munen.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Andel av inhandlad fisk som är MSC-märkt  % 100 100

Svavelutsläpp  kg 14 000 23 308

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi sprider kunskap om och förvaltar kommunens 
 vattenresurser i syfte att minska vårt bidrag till 
 föroreningar i hav.

Vi deltar i vattenråd och nätverk.

14.Hav och marina resurser

Kommunen har kommit långt i 
 arbetet med att minska våra bidrag 
till föroreningar i hav. Det för året 
ovanligt högt utsläpp av svavel gör 
att vi valt att bedöma målet som 
i fas med förväntad utveckling 
 istället för att vi överträffar det.

Kommunen arbetar i olika projekt och med tillsyn för att 
fler förorenade områden ska undersökas och att vid behov 
efterbehandling utförs. Efterbehandling är ett omfattande 
bidrag till att man förvaltar, skyddar och ökar medvetenheten 
om våra vattenresurser i Finspångs kommun.

Kommunen har beviljats LOVA-bidrag för dagvattenprojekt. 
En del av projektet är att ta fram strategiska dokument, 
riktlinjer och handbok för hållbar dagvattenhantering.  
Syftet är att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling med en 

Kommunen arbetar med att sprida kunskap om – och 
jobbar utifrån – åtgärder som förvaltar våra vattenresurser i 
syfte att minska vårt bidrag till föroreningar i hav.

För Finspång betyder målet att:

samsyn på dagvattenhanteringen mellan de olika aktörerna 
i planeringsprocessen. Den andra delen är att utreda 
föroreningsbelastningen från dagvatten till Skutbosjön 
och ta fram förslag på dagvattenåtgärder för att minska 
belastningen till sjön. Provtagningar på dagvattenutlopp till 
Skutbosjön samt analys av resultaten har genomförts. Arbetet 
går vidare med att ta fram förslag på reningsanläggningar 
för att minska belastning av föroreningar. I projekten deltar 
förvaltningsövergripande arbetsgrupper samt kommunens VA-
huvudman. Projekten förväntas bli klara under 2022.

Kommunen är samordnare för Finspångsåarnas vattenråd. 
Det grundläggande syftet är att kunna effektivisera samverkan 
mellan olika aktörer inom ett avrinningsområde, som inte är 
bundet till kommungränser. Kommunen har beviljats bidrag 
från Vattenmyndigheten för administration och aktiviteter 
inom vattenrådet. Vattenrådet har haft två möten under 2021. 
Kommunen har deltagit i flera möten för vattenrådsansvariga 
som anordnas av länsstyrelsen och varit med på länsstyrelsens 
årliga Vattenrådens dag.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Antal pågående naturvårdande projekt  antal 5 5

Antalet utbildnings- och informationstillfällen  antal – 5
för medborgarna

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar med skadereduktion och kompensatoriska 
åtgärder vid exploatering.

Tillgängliggöra områden med höga naturvärden som 
rekreationsområden.

Utbilda och informera medborgare om betydelsen av 
biologisk mångfald.

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Kommunen arbetar på flera olika 
sätt med att kartlägga och upp-
lysa om våra naturvärden och tar 
hänsyn till skyddsvärda natur-
värden vid den fortsatta samhälls-
utvecklingen. Bedömningen är 
därför att vi ligger långt framme när 
det gäller att nå målet.

Under året har arbete genomförts för att tillgängliggöra områ-
den med höga naturvärden som rekreationsområden. Det har 
bland annat skett genom fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
Bönnernskogen, intill Bönnernbadet vid sjön Bönnern. Statliga 
medel har erhållits för projektet som pågår 2020-2022.

Årligen genomförs kommunala naturguidningar som riktar sig 
till allmänheten i syfte att upplysa om de naturvärden som finns 
i kommunen. Under 2021 har fem naturguidningar genomförts 
och under året har även audioguidningar införts. Vid två av till-
fällena uppmärksammades hela Sveriges friluftsdag respektive 

Kommunen arbetar med, kartlägger och upplyser om våra 
naturvärden samt tar hänsyn till skyddsvärda naturvärden 
vid fortsatt samhällsutveckling.

För Finspång betyder målet att:

vandringens dag. Flera guidningar har varit ett samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Finspång. På grund av covid-19 har 
deltagarna fått delas in i mindre grupper vilket krävt fler guider. 
Information finns även på kommunens webbplats kring det na-
turvårdande arbetet som kommunen  genomför och varför det är 
viktigt. Informationsskyltar finns även utplacerade i Finspångs 
centralort som informerar om bland annat mulmholkar, evig-
hetsträd, död ved och fauna depåer. En informationssatsning har 
gjorts tillsammans med  kulturhuset som tog fram en gemen-
sam folder för konst-, historia- och naturguidningar. Dessutom 
har kommunen medverkat vid planeringen inför invigningen av 
naturreservatet Brevens tallskogar tillsammans med Länsstyrel-
sen i Örebro där flera guidningar planerades.

För hänsynstagande till skyddsvärda naturvärden i samhälls-
planeringen genomförs, i samband med varje förhandsbesked, 
planprogram och detaljplan, utredningar i de fall betydande 
naturvärden kommer att påverkas. Påverkan av naturvärden 
ska i första hand undvikas och i andra hand ska skadereduktion 
och kompensatoriska åtgärder göras. I de exploateringar som 
pågått sedan 2016 har inga mycket höga naturvärden exploa-
terats.
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16. Fredliga och inkluderande 
samhällen

Måluppfyllelsen bedöms överträffa 
förväntningarna för perioden.

Detta är ett mål som varit fortsatt aktuellt under 2021 då vi 
befunnit oss i läge utifrån pandemin som testat vår förmåga 
att genomföra vår kärnverksamhet och vårt demokratiska 
uppdrag. Det som framför allt prövats under 2021 är Finspångs 
kommuns förmåga att hantera förändringar och kriser som 
pågår under en lång tid. Förmågan att ställa om till olika lägen, 
ta snabba beslut men även att parallellt få organisationen att 
fungera i vardagen. Även förmågan att samverka med andra 
kommuner, region Östergötland och länsstyrelsen har fortsatt 
prövats. Pandemin har ställt omfattande krav på hela organi-
sationen och alla verksamheter har anpassat och ställt om sin 
verksamhet efter de rådande förhållandena. Tydligt är att den 
krisorganisation som tidigare skapats inom kommunen har haft 
en stor del i de snabba omställningarna och ageranden i nya 
förutsättningar.

Förvaltningens krisledningsarbete har utvärderats av externa 
aktörer och det är en genomgående positiv granskning. Utveck-
lingsområden som identifierats, där arbetet redan startat, är 
att minska personberoende och att bli mer långsiktigt robust 
framför allt i ledningsfunktioner. Viktigt är också att se att inte 
pandemihantering blir normerande för hur vi tänker framåt i vår 
organisering. Det gäller att kunna se varje läges unika förutsätt-
ningar och bygga organisationen utefter händelsen.

Pandemin har prövat vår förmåga att upprätthålla de demokra-
tiska processerna, dialogen med medborgare och organisatio-
ner samt att förbli en kommunikativ och serviceinriktad orga-
nisation. Bedömningen är att förvaltningen genom en tidig och 
snabb omställning till digitala former på ett bra sätt upprätthållit 
denna struktur. Ärendeflödet har upprätthållits och handlägg-
ningstiden har fortsatt förbättras angående de e-petitioner och 
medborgarförslag som lämnats in till kommunen. På samtliga 
parametrar i Profitels e-postmätning låg Finspång bland de 
bättre kommunerna i landet. Svarskvalitet och avsändaruppgif-
ter bedömdes som betydligt högre än genomsnittet. Finspång 
har kortare svarstider än genomsnittskommunen. 94 procent av 
e-posten besvaras inom 1 dygn. Genomsnittet för alla kommu-
ner är 90 procent.

Många utvecklingsområden finns dock kvar då kraven på kom-
munens organisation ökar samtidigt som vi ser ett ökat utanför-
skap där människor inte kan tillgodogöra sig samhällsservice 
och information på grund av olika hinder. Där har förvaltningen 
en viktig roll i att informera, vägleda och guida medborgare rätt. 
Det finns stora förbättringsområden kring service, bemötande, 
effektivitet och kvalitet i kontakten och hanteringen av medbor-
garnas ärenden. Vi behöver ta på oss ”medborgarglasögonen” 

Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer 
hinder för att delta i det demokratiska samhället.

För Finspång betyder målet att:

och forma telefontider, e-tjänster utifrån medborgarens behov 
snarare än vad som passar verksamheten. För att öka vår servi-
ce och kommunikation har ett kommungemensamt utvecklings-
förslag tagits fram och implementerats av kommunikationsav-
delningen under 2021. Arbetet kommer att fortgå under 2022.

Finspångs kommun, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i 
Östergötland har en nära samverkan i det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet. Erfarenheter mellan kommu-
nerna i Östergötland, polis och universitet utbyts och bidrar till 
aktiviteter och metoder som är kunskapsbaserade och beprö-
vade. Som exempel metodiken effektiv samordning för trygghet 
(EST). Samverkan sker med polis och privata bostadsbolag 
enligt metodiken där det gemensamma brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet systematiseras och analyseras.

Finspångs kommuns samverkan med polisen lokalt har inten-
sifierats vilket bidragit till att kommunens planering av insatser 
har genomförts snabbt och effektivt. Utvärdering av samverkan-
sinsatser under valborg, student och skolavslutningar visar att 
organisationerna upplever en god samverkan och effektiva kon-
taktvägar. Tillsammans arbetar vi aktivt, följer upp och utvecklar 
vårt samverkansavtal och medborgarlöfte och under 2021 har 
handlingsplan för samverkan och medborgarlöfte uppdateras. 
Finspångs kommun anlitar väktarbolag för att öka tryggheten i 
kommunhuset med närområde och har under året omfördelat 
tid för att möjliggöra väktarens närvaro även vid riskhelger.

Våld i nära relationer har ökat under pandemin och Finspångs 
kommun har under år 2021 fokuserat extra mycket på att infor-
mera om det stöd som kan ges. Den som är utsatt för våld eller 
utsätter någon för våld kan söka stöd och hjälp via relations-
våldsteamet där det erbjudes grupp- eller individuella samtal. 
Socialtjänsten har varit informerat om detta arbete på många 
olika sätt.

Ett regionalt brottsförebyggande råd, lett av länsstyrelsen, med 
representation från de olika kommunerna är i uppbyggnadsfas 
och beslut om kommunens medverkan togs av kommunstyrel-
sen den 19 januari 2022. I den länsövergripande styrgruppen är 
kommundirektören invald.

Finspångs kommun deltar också i Samverkan Östergötland, 
vilket är ett samarbete gällande kris- och beredskapsarbete i 
länet på såväl politisk nivå, som på tjänstemannasidan. Där 
deltar kommuner, myndigheter och andra aktuella organisa-
tioner för att stärka samverkan, samordning och beredskap 
i länet. Detta förstärker Finspångs kommuns beredskap och 
ökar trygghetsfaktorn för medborgaren. Under coronapandemin 
har Samverkan Östergötland haft en central roll i hanteringen 
av coronapandemin med täta avstämningar med alla aktörer 
för att kunna fördela resurserna där de behövts mest och dra 
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar *  % 95 94

Svar direkt på enkel fråga via telefon  % 65 68

Antal tillgreppsbrott och antal våldsbrott  antal 850 619

Tillgreppsbrott  antal – 367 

Våldsbrott  antal –  252

Invånare 16-84 år som avstår från att  % – 27   
gå ut ensam, andel

Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghets-
skapande myndigheter och organisationer.

Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga 
för alla och undanröjer hinder för att delta i det demokra-
tiska samhället.

Vi strävar efter att ge kommunens medborgare bästa 
tänkbara service utifrån ett kund- och serviceperspektiv.

Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället 
och föreningar som bärs upp av demokratiska värde-
ringar.

Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot 
motdemokratin.

Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett 
deltagande i det demokratiska samhället för att stärka 
delaktigheten för alla.

Vi arbetar för att motverka våld.

* På samtliga parametrar i Profitels e-postmätning låg Finspång bland de bättre kommunerna i landet. 

Svarskvalitet och avsändaruppgifter bedömdes som Betydligt högre än genomsnittet.

lärdom av varandras erfarenheter. Under krisen har den regio-
nala samordningen bland annat hjälpt till att trygga inflödet av 
skyddsmateriel till vård- och omsorg och stärkt kommunika-
tionen till medborgarna genom att den varit synkroniserad och 
enhetlig i hela länet.

Finspångs kommun arbetar förebyggande i frågor om våld och 
dödligt våld samt arbetar för att minimera skada vid incidenter 
av pågående dödligt våld i offentlig miljö. Tillsammans utbildas 

polis, ambulanssjukvård, kommunens räddningstjänst och 
säkerhetsenhet för att tillsammans hantera situationer effektivt. 
Styrande dokument som tagits fram eller uppdateras under året 
är följande:

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
• Checklista vid hot och våld.
• Bemötande av personer med rättshaveristiskt beteende.
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Finspångs kommun uppnår målet genom att:

Vi utvecklar det internationella utbytet utifrån  Finspångs 
struktur och historia, genom att utveckla vårt vänortsut-
byte till att handla om näringslivsfrågor,  föreningar, skola, 
hållbarhetsfrågor och ungdomar.

Vi utvecklar samverkan med civilsamhället genom exem-
pelvis Idéburet offentligt partnerskap.

Vi är en ledande part i Sverige i implementeringen av 
Agenda 2030-målen.

Vi medverkar i lokalt hållbarhetsnätverk med civil-
samhälle och näringsliv.

Vi tar del av EU-medel och extern finansiering för att 
utveckla kommunens verksamheter.

Planerar och genomför olika folkbildningsinsatser kring 
Agenda 2030-målen.

17. Genomförande och 
partnerskap

Pandemin har inneburit vissa 
 begränsningar i kommunens arbete 
med att nå måluppfyllelse för året. 
Årets avslutande månader innebar 
dock ett rejält uppsving i dessa 
 frågor och bedömningen på helåret 
är därför att vi är i linje med förvän-
tad utveckling för året. Utifrån de 
aktiviteter som planeras för 2022 
borde ambitionsnivån höjas och en 
progression på målet är förväntad.

En sammanställning av helåret ger vid handen att kommunens 
enda aktiva idéburna offentliga partnerskap, det mellan sektor 
social omsorg och LP-stiftelsen, har förnyats.

Vi fortsätter att vara en part i det regionala Agenda 2030-nät-
verk som administreras av Region Östergötland. Tillsammans 
med övriga aktörer i nätverket genomförde vi en politikerdag i 
oktober där ledande region- och kommunpolitiker träffades digi-
talt för att dela med sig av sina erfarenheter inom Agenda 2030.

Under andra halvåret märkte vi av ett större tryck och intresse 
vad gäller kunskapsinhämtning från andra kommuner kring vårt 
Agenda 2030-arbete. Vår ambition är att fortsätta dela med oss 
av våra kunskaper då en effekt av det är utveckling av vårt eget 
arbete och verksamhet.

Vi har också närmat oss organisationen Nordregio, som är ett 
nordiskt forskningsinstitut. De önskar vår närvaro under ett 
webinarie 2022 som riktar sig till ett hundratal aktörer inom 
norden och vars gemensamma intresse är Agenda 2030 och 
styrning och ledning inom detsamma.

Kommunen vitaliserar det lokala och det internationella 
arbetet med utgångspunkt i de mål som vi har satt upp för 
vårt Agenda 2030-arbete.

För Finspång betyder målet att:

Projekt med extern finansiering 
från både EU och övriga internatio-
nella projektorganisationer

Under senare delen av 2021 startades en dialog med Internatio-
nellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD). Kommunen arbetar 
aktivt för att nå ett kommunalt partnerskap med en region i 
Afrika. I dagsläget ser det ut som det kommer bli en region i 
Zambia vars intresseområden i ett kommunalt partnerskap är 
utbildning och jämställdhet. En utsedd tjänsteperson arbetar 
aktivt med frågan och håller ihop det internt gentemot politiken, 
gentemot ICLD och gentemot en eventuell partner i Zambia.

Inom sektor social omsorg bedrivs en förstudie inom ramen för 
Europeiska socialfonden med syftet att få personer långt ifrån 
arbetsmarknaden att bli självförsörjande.

Sektor vård och omsorg deltar även fortsättningsvis i EviKomp 
som är ett länsgemensamt projekt inom ramen för Europeiska 
socialfonden som syftar till kompetensutveckling för personal 
inom vård- och omsorg.

Bergska Bildningen har tre Erasmusprojekt. Två med norska 
skolor och ett med en tysk skola. Dessa projekt har endast varit 
digitala detta läsår då inga fysiska besök varit möjliga.
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Finspångs kommun följer upp målet genom att mäta: Enhet Styrtal Utfall

Aktivt vänortsarbete  bedömning – Nej

Antal internationella projekt inom   antal – 3
grundskolan 7-9 och gymnasieskolan

Antal internationella projekt med   antal – 0
externt finansieringsstöd
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Vårdpersonal tillsammans med 
boende på Storängsgårdens 
äldreboende i Finspång.
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Verksamhet 
och ekonomi 
per sektor
Verksamhetsberättelser, ekonomi.
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SEKTOR LEDNINGSSTAB

Ansvarsområde
• Övergripande styrning och ledning av kommunen.

• HR, bemanning, ekonomi, kommunikation, IT, kansli och 
övergripande utveckling.

• Kultur, fritid samt näringslivsfrågor.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Biblioteket har tillsammans med sektor utbildning slutfört 

skolbibliotekprojektet.

• Föreningarnas administrativa arbete med föreningsbidrag 
har digitaliserats.

• Ett nytt voteringssystem för kommunfullmäktige har upp-
handlats vilket också möjliggör livesändning på webben.

• Systemstöd för arbetsmiljöarbetet har upphandlats, en 
ny e-tjänst för arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg har 
lanserats och en digital introduktion för nya medarbetare har 
utvecklats.

• IT-enheten har förberett övertagande av kommunkoncernens 
fastighetsnära IT-infrastruktur.

• Kommunikation, både digital och analog, har fått stort fokus 
under pandemin. Arbete med ny kommunikation och en håll-
bar kanalstrategi för vårdnadshavare, elever och medarbeta-
re tillsammans med sektor utbildning.

• Förarbete för införande av inköpsorganisation och e-handel 
har genomförts. Under året har ledningsstaben utvecklat 
systemstöd med automatiserade processer för kundreskon-
tra och fakturering.

Ekonomisk analys
Sektorn gör ett överskott som kan förklaras med att många 
aktiviteter inte kunnat genomföras till följd av restriktioner.

Budgetföljsamhet
En god budgetföljsamhet som påverkats av pandemin och 
vakanser inom personalen.

Prognossäkerhet
Prognosen i tertial 2 avvek med 1,5 % från bokslutet då 
statsbidrag och restriktioner till följd av pandemin fortsatte att 
påverka verksamheten under hösten.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Den stora skillnaden är att bemanningscentralen inte längre 
finansieras av intäkter utan har ramfinansiering.

Framtiden
• Ökad digitalisering inom sektorns samtliga delar är 

planerade.

• Avgiftsfri kulturskola från 2022.

• Upphandling av entreprenör för driften av bad, gym, 
 restaurang och camping på Arena Grosvad.

• Drift och skötsel av Arena Grosvad och ytterområden återgår 
till egen regi.

• Visselblåsarfunktion införs under året.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 56,6 62,5 55,8 51,1

Kostnader -171,6 -170,8 -172,7 -175,0

Driftnetto -114,9 -108,3 -116,8 -123,9

Budgetavvikelse 0,8 7,2 7,0

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 6,0%

Prognossäkerhet % < 0,5% 1,5%
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Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 78 81

Delindex Ledarskap 79 81 85

Delindex Motivation 79 77 81

Dellindex Styrning 79 76 77

Sjukfrånvaro totalt % 5 6,20% 5,56%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 6,13% 5,77%

Sjukfrånvaro män % 5 6,35% 5,10%

Antal fast anställda 135 131

1069
beslut fattade av 

kommunstyrelsen under 2021. 

98,6% 
Finspångs kommuns svarstid inom två 
timmar på Facebook, där två timmar är 

Facebooks utsatta svarstid för hög service. 

97,12% 
totala servicegraden i växel (0122-850 00) 

utifrån fokus på 14 814 samtal.

Löner som Finspångs kommun 
betalat ut, i snitt, per månad för 

kommunens och bolagens anställda

2 931
och för Valdemarsvik

893

156
beslut fattade av 

kommunfullmäktige 2021. 

57
av dessa beslut handlade 

om medborgarförslag, 
e-förslag och motioner. 

Utav dessa 57 beslut var:

28  svar på medborgarförslag, e-förslag och motioner, 

26  var nyanmälda, ännu ej satta på beredning, 

2  var redovisningar om ej färdigbehandlade förslag och 

1 var en återrapportering.

Antal besökare på huvudbiblioteket under

2021   37 740
2020   33 400
2019   57 000

Kommentar: Pandemin har påverkat biblioteksverksamheten 
som under en lång period hade stängt för fysiska besök. En viss 
återhämtning syns under 2021 då ordinarie verksamhet kunnat 
öppna under hösten.

Antal besökare i Kulturhuset under

2021   90 170
2020    70 900 

2019  153 000

Kommentar: Pandemin har påverkat besöksantalet som mer än 
halverades under 2020. Under 2021 ser vi en viss återhämtning 
då verksamheten kunde öppna upp under hösten.

Under 2021 ökade antalet e-fakturor 

från leverantörer med 11%
Under 2021 minskade antalet manuella hanteringar av 

leverantörsfakturor på ekonomiavdelningen med 24%

926
beslut fattade under 2020.



2021 / ÅRSREDOVISNING / 106

SEKTOR SOCIAL OMSORG 

Ansvarsområde
• Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning, 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LSS och socialtjänstlagen SoL.

• Individ- och familjeomsorg (IFO) enligt SoL.

• Försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser enligt SoL.

• Området integration.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Hyresvärdsupphandling för uppförandet av två 

gruppbostäder på Sundsvägen har slutförts.

• Bemanningssituationen har varit en stor utmaning under 
hela året, framförallt inom LSS.

• Nytt verksamhetssystem för LSS har införts.

• Digital ansökan om ekonomiskt bistånd har införts.

• Projekt för unga som uppbär ekonomiskt bistånd, UFAS, som 
innebär kompetenshöjande insatser som ska leda till arbete 
och studier, har startats.

• IFO har fördjupat kunskaperna inom metoden Signs of 
safety, vilket lett fram till att barn, familjer och vuxna är 
mer delaktiga i behovsbeskrivning, planering och lösningar. 
Fokus är att bara finnas i människors liv när arbetet ger 
effekt.

• Samverkan barn och unga, mellan förskola/skola och 
socialtjänst, är på plats med överenskommen struktur och i 
full aktivitet.

Ekonomisk analys
Budgetföljsamhet
Kostnaden för försörjningsstöd avviker från den budget som 
verksamheten blivit tilldelad. Sektorn ser att kostnaden för 
försörjningsstöd ligger i paritet med liknande kommuner de 
senaste åren. 

Sektorn köper ett flertal externa LSS-boendeplatser. Dessa 
platser är dyrare än om kommunen bedriver det i egen regi. 
Anledningen är att det inte finns tillräckligt många egna platser 
inom kommunen. 

Fokus för sektorn är att är att arbeta med bemanningskrav, 
minska kostnader för övertid samt minska andelen 
korttidsvikarier.

Prognossäkerhet
Sektorns resultat blev 5,7 mnkr bättre än prognosen i delåret. 
Hög sjukfrånvaro har resulterat i minskat deltagande i sektorns 
aktiviteter. Detta tillsammans med restriktiv vikarieanskaffning 
har resulterat i förbättrat resultat jämfört med delåret. Dock 
har sektorn totalt sett ett underskott. Antalet placeringar har 
tillfälligt minskat under året vilket har bidragit till lägre kostna-
der, detta gäller framför allt för placeringar av vuxna. Kostnaden 
för försörjningsstödet blev cirka en miljon bättre än prognos då 
antalet nya ansökningar minskade mot slutet av året.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Intäkterna för sektorn ligger i paritet med tidigare år. Kost-
nadsutvecklingen visar en positiv trend och sektorn sänker 
sina kostnader med 6,6 mnkr. Den stora förklaringen till denna 
utveckling under året är färre antal placeringar, sektorn har inte 
tillsatt tjänster vid personalavgångar samt färre deltagare i verk-
samheternas aktiviteter utifrån restriktioner under pandemin. 
Ett aktivt arbete har skett  för att minska kostnader och bli mer 
kostnadseffektiv inom sektorns områden.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 77,4 67,9 68,4 47,6

Kostnader -321,2 -322,0 -315,3 -286,2

Driftnetto -243,7 -254,1 -246,9 -238,5

Budgetavvikelse -13,4 -18,4 -8,4

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 3,5%

Prognossäkerhet % < 0,5% 2,3%
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Framtiden
• Fortsätta att arbeta med bemanningskraven i 

verksamheterna.

• Sektorn kommer att satsa på utbildning inom LSS värde-
grund, AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) 
samt fortsatta utbildningsinsatser inom NP (Neuropsykiatri).

• Behov finns att förbättra arbetsmarknadsenhetens lokaler, 
hitta ersättningslokal för Björnkullen och bidra till att behovet 
av ytterligare gruppbostad år 2026 tillgodoses.

• En genomlysning kommer att ske av arbetsmarknads- 
enheten för att undersöka om dagens arbetssätt är det mest 
effektiva. 

• Utveckla arbetet med klienternas nätverk, inom IFO.

• Fortsätta att utveckla samverkan internt och externt.

• Utvecklingsprogram gällande styrning och ledning av  
digitalisering.

• Fortsätta arbetet med att effektivisera och minska verksam-
heten för att nå en budget i balans.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 72 74

Delindex Ledarskap 70 74

Delindex Motivation 71 74

Dellindex Styrning 76 75

Sjukfrånvaro totalt % < 5% 7,89% 8,04%

Sjukfrånvaro kvinnor % 8,32% 8,24%

Sjukfrånvaro män % 6,35% 7,31%

Antal fast anställda 288 293

2 107 800

60,6%

100%
Skyddsbedömningar gjorda, BoU *

95%
Utredningar klara i tid, BoU *

98%
Utredningar klara i tid, vuxen *

92,7%

9,18%

Verksamhet LSS och socialpsykiatri 

Verksamhet försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenhet, 
daglig verksamhet samt integration

Verksamhet individ- och familjeomsorg, IFO

* Egna mätningar inom sektor social omsorg

Andel nöjda brukare i 
daglig verksamhet *

Andel som söker ekonomiskt 
bistånd digitalt *

Sjukfrånvaro t.o.m. november 2021 
(mätningar inom kommunen)Övertidskostnader för 2021 

(mätningar inom kommunen)
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SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvarsområde
• Samhällsplanering med gatu-/park.

• Fastigheter.

• Räddningtjänst.

• Bygg- och miljö inklusive myndighetsutövning.

• Internservice med kost, lokalvård och transporter. 

• Hållbarhets-och miljöfrågor, säkerhetssamordning, 
utskänkningstillstånd och BRÅ.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Kommunen har förvärvat gamla lasarettet.

• Genomförande av ombyggnation av Bergslagsvägen.

• Beslut om fordonsamordning inom serviceenheten.

• Anställt en resurs för utveckling, drivande och genomförande 
av stora bygg- projekt.

• Ny översiktplan för Finspångs kommun har vunnit laga kraft.

Ekonomisk analys
Resultatet för sektor samhällsbyggnad visar ett överskott på 
1,5 mnkr. Sektor samhällsbyggnads resultat har påverkats av 
oförutsedda händelser i slutet av året som inneburit ökade 
kostnader på fastighetsavdelning. Däremot har bygg- och 
miljöavdelning fått minskade personalkostnader på grund av 
sena vakanser som ej hunnit återbesättas. Serviceavdelning har 
jobbat kontinuerligt med kostnadsminskning och överskottet  
blev större än vid det senaste prognostillfället.

Budgetföljsamhet
Sektorn har en god budgetföljsamhet. Inom sektorns enheter 
finns det några större avvikelser där serviceavdelningen har 
gjort större överskott än beräknat vid andra tertialen. Detta sam-
tidigt som fastighetsavdelning har gjort underskott jämfört med 
nollprognos vid andra tertialen.

Prognossäkerhet
Samhällsbyggnads prognossäkerhet totalt sett uppfyller målen 
med avvikelse på max 0,5 %. Det har skett oförutsedda ekono-
mika händelsena vid slutet av året som har påverkat sektorns 
resultat markant.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Sektor samhällsbyggnad har ökat sina intäkter med 15 mnkr 
jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat inom sektorns 
samtliga avdelningar och största ökning gör fastighetsavdel-
ning och serviceavdelning. Inom fastighetsavdelning har det 
tillkommit flera stora objekt därav en intäktsökning. Servi-
ceavdelning har ökat intäkter tack vare utökade uppdrag på 
lokalvårdsservice och transportservice. Miljö- och hållbarhets 
verksamheten har fått flera stora bidrag för arbete med förore-
nade områdena inom Finspångs kommun.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 210,7 213,3 228,2 225,7

Kostnader -285,7 -293,8 -308,3 -307,4

Driftnetto -75,0 -80,4 -80,1 -81,7

Budgetavvikelse 3,5 2,0 1,6

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 1,9%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,4%
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Framtiden
• Fortsatt arbete med förorenade områdena.

• Projekt inom cirkulationsekonomi.

• Fortsatt arbete med stora byggprojekt, bland annat förskolan i Lotorp.

• Utveckling av funktioner inom fordonsamordning.

• Upphandling av Arena Grosvad.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 70 77

Delindex Ledarskap 79 71 78

Delindex Motivation 79 69 77

Dellindex Styrning 79 71 77

Sjukfrånvaro totalt % 5 5,13% 4,7%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 6,52% 5,4%

Sjukfrånvaro män % 5 2,63% 3,5%

Antal fast anställda 207 207

Antal räddningsinsatser per år

106
92

80
93

2018 2019 2020 2021

9 min 20 sek 
mediantiden 2021 tills att första enhet är på plats 
vid räddningstjänstuppdrag. Styrltal är 11 minuter.

2020     9 min 30 sek

2019     9 min

2018     9 min

2017     11 min 30 sek
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SEKTOR UTBILDNING 

Ansvarsområde
• Förskola.

• Förskoleklass.

• Fritidshem.

• Grundskola.

• Grundsärskola.

• Gymnasium inklusive introduktionsprogrammen (IM).

• Gymnasiesärskolan.

• Kommunal vuxenutbildning (Komvux).

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Ett fokus har varit temat pedagogiska miljöer i förskolan.

•  Skolverkets webbutbildning Följa och främja lärande i  
förskoleklass.

• Arbete med skolgårdens lärande inom fritidshemmen.

• Meritvärdet för årskurs 9 har ökat till 219,1.

•  Samarbete med Mjölby och Linköping gällande 
grundsärskolan.

• Lärlingsprogram har blivit skolförlagda program på Bergska 
Bildningen.

• Kvalitetssäkring av praktik- och APL-arbetet på 
introduktionsprogrammen.

• Praktik och yttre aktiviteter har genomförts inom 
gymnasiesärskolan.

• Ett lärcentrum har inretts och tagits i drift på Komvux.

Ekonomisk analys
Sektorn har ekonomiska utmaningar utifrån tre olika aspekter. 
Gymnasieverksamheten med den struktur och de volymer den 
har idag klara inte av att hålla sina tilldelade budgetramar. 
Grundsärskolan inklusive träningsskolan har under en följd av 
år ökat sitt elevantal väsentligt. Verksamheten har under året 
bedrivits på tre olika ställen vilket inte gynnar vare sig kvalitet 
eller ekonomi. Förskole- och grundskoleverksamhetens struktur, 
med några relativt sett små enheter, medför problem att klara 
av en hållbar bemanningen inom ordinarie elevpeng. I detta 
ligger också utmaningen att ordna extra resurser för barn/elever 
med behov av särskilt stöd.

Budgetföljsamhet
Sektorn har förbrukat 1,5% mer än tilldelad budgetram och 
därmed inte klarat det uppsatta målet. Störst avvikelse uppvisar 
gymnasieverksamheten med ett underskott om 9,4 mnkr eller 
9% över tilldelad ram. Grundsärskolan har ett relativt stort 
underskott; 2,3 mnkr utifrån en budget på 16,9 mnkr. Försko-
leverksamheten visar överskott med 4,1 mnkr eller 2,7% av 
tilldelad ram. 

Prognossäkerhet
Prognosen i augusti visade ett underskott om 5,0 mnkr. Intäkter 
i form av bidrag från Migrationsverket utföll sämre än förväntat 
och kostnaden för externt köpta utbildningsplatser inom grund-
skolan blev högre än förväntat.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Intäkterna har minskat med 5,4%. Den största förändringen är 
bidragen från Migrationsverket för asylsökande som minskat 
med 10,3 mnkr, detta till följd av avflyttning under året. På kost-
nadssidan är ökningen totalt sett 2,2%. Personalkostnader med 
ett totalt utfall på 397,7 mnkr har ökat med 6,5 mnkr eller 1,6%.

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 92,7 104, 8 99,1 96,3

Kostnader -647 -676,2 -690,8 -679,4

Driftnetto -554,3 -571,4 -591,7 -583,1

Budgetavvikelse -11,8 -7,8 -8,6  

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 1,5%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,6%
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Framtiden
• Fortsatt arbete med att pedagoger delas in i lärpar för att 

möjliggöra arbete i mindre barngrupper i förskolan.

•  Fortsättning med nätverksträffar i förskoleklass och 
fritidshem.

• Implementering av nya kurs – och läroplaner i grundskolan.

•  Slutföra satsningen Samverkan för bästa skola och starta 
upp i egen regi.

•  Skolbibliotekssatsningen med 5 skolbibliotekarier i 
grundskolan fortsätter.

• Gymnasieutredning leder till vision framtagen av KS.

• Gemensamma rektorsträffar grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 77 81

Delindex Ledarskap 79 74 80

Delindex Motivation 79 77 82

Dellindex Styrning 79 80 81

Sjukfrånvaro totalt % 5 6,76 6,88

Sjukfrånvaro kvinnor % 5 7,08 7,23

Sjukfrånvaro män % 5 5,19 5,28

Antal fast anställda 697 699

2019 2020 2021

Förskola, kommunens egna 1004 980 918

Förskola, externa anordnare 139 147 142

Förskola, totalt 1143 1127 1060

Grundskola, kommunens egna 2359 2412 2355

Grundskola, externa anordnare 186 203 212

Grundskola, totalt 2545 2615 2567

Gymnasieskola, kommunens egna 392 364 322

Gymnasieskola, externa anordnare 472 473 447

Gymnasieskolaskola, totalt 864 837 769

Verksamhetsvolymer 2019-2021  
per 15 okt, antal barn/elever

Genomsnittligt meritvärde för elever i årskurs 9 2021  
(17 ämnen, kommunala skolor, Kolada)  

219,1
214,6 liknande kommuner

219,6  Östergötlands läns kommuner (ovägt medel).

 Finspång

Liknande kommuner

Östergötlands läns kommuner

209,4 209,4
212,1 210,8
222,2 219,8

2020 2019

Andel gymnasielever som uppnått grundläggande 
behörighet till universitet och högskola inom 3 år för 2021 
(hemkommun, Kolada)  

50,4%
50,1% liknande kommuner

47,4%  Östergötlands läns kommuner (ovägt medel).

 Finspång

Liknande kommuner

Östergötlands läns kommuner

43% 40,2%
50,8% 51,4%
46,6% 49,3%

2020 2019
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SEKTOR VÅRD OCH OMSORG 

Ansvarsområde
Sektor vård och omsorg är organisatoriskt uppdelad i tre verk-
samhetsområden och har ansvarsområden enligt följande:

• Hemtjänst. 

• Särskilt boende. 

•  Kommunal hälso- och sjukvård och kommunens korttids- 
avdelning samt myndighetsutövning i form av handläggning 
för biståndbedömning, färdtjänst och bostadsanpassning.

Händelser av väsentlig 
betydelse
•  2021 har likt 2020 varit ett år präglat av coronapandemin 

som i hög grad påverkat hela vård och omsorgssektorn. 
Sektorn har i perioder fått ställa om och prioriterat resurser 
för att klara av grunduppdraget. Hälso- och sjukvården har 
behövt prioritera vaccination och provtagning för covid-19. 

•  Arbetet för att hålla nere smittspridning och säkerställa 
arbetsmiljön har varit högst prioriterat.

• Arbetet med ökad grundbemanning, översyn bemanning.

• Införande av stödteam demens.

•  Planering kring ny- och tillbyggnation av särskilda boende 
platser.

• Omställningsarbete för digital transformation.

• Politiskt beslutade riktlinjer för biståndsbedömning har 
implementerats.

Ekonomisk analys
Inom sektor vård och omsorg har volymerna inom hemtjänst-
verksamheten varit lägre än vad som antagits i budgetarbetet 
inför 2021, vilket har påverkat det ekonomiska utfallet. Under 
året har sektorn erhållit en betydande mängd statsbidrag som 
hjälpt till att täcka befintliga kostnader inom sektorn. 
Gemensamt för sektorn är att det finns en svårighet att täcka 
vikariebehovet vid frånvaro vilket har inneburit extra personal-
kostnader, bland annat i form av övertid. 

Budgetföljsamhet
Sektor vård och omsorg redovisar ett överskott på 16,5 mnkr. 
Den stora delen av överskottet förklaras av att hemtjänstvoly-
merna ej stått i paritet med det antagande som gjorts i budget-
arbetet inför 2021. Inom särskilt boende redovisar sektorn ett 
underskott på 3 mnkr, detta härleds till personalkostnader och 
verksamhetens utmaningar när det kommer till bemanning.
Myndighetsutövningen redovisar ett överskott på 1,8 mnkr 
vilket främst härleds till minskade volymer inom färdtjänst 
och riksfärdtjänst. Inom hälso- sjukvård redovisar sektorn ett 
underskott på 1,5 mnkr, detta härleds främst till kommunens 
kostnader för skyddsmaterial. 

Prognossäkerhet
Prognosavvikelsen på 0,2% förklaras i svårigheten att förutse 
volymer samt den fortsatta utvecklingen av pandemin.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Från föregående år har sektorn minskade intäkter samt mins-
kade kostnader. Detta då intäkterna från hemtjänsten minskat 
samt minskad mängd bidrag relaterade till covid-19. 

Driftredovisning
Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 118,9 136,5 123,7 117

Kostnader -427,5 -435,0 -431,9 -442

Driftnetto -308,7 -298,5 -308,2 -325

Budgetavvikelse -16,6 4,2 16,6 17

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 5,0%

Prognossäkerhet % < 0,5% 0,2%
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Framtiden
•  En av våra största utmaningar är att möta behovet av 

vård och omsorg i och med den ökade andelen äldre i 
kombination med ett lägre antal personer i arbetsför ålder.

•  Ställa om till en nära vård med mer hälso- och sjukvård och 
primärvårdsinsatser i det egna hemmet.

•  Hantera kommande års platsbrist inom särskilt boende 
innan nya platser finns att tillgå, i första hand genom 
tillbyggnation i Hällestad.

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

Uppföljning personal

Mål 2021 2020

HME Totalt 79 71 75

Delindex Ledarskap 68 73

Delindex Motivation 72 78

Dellindex Styrning 71 74

Sjukfrånvaro totalt % 5% 9,77% 10,8%

Sjukfrånvaro kvinnor % 5% 10,26% 11,3%

Sjukfrånvaro män % 5% 5,99% 6,0%

Antal fast anställda 562 542

Verkställda  
hemtjänsttimmar

Övertid VoO 2019-2021

Antal personer i kö till 
särskilt boende 2021
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POLITISK LEDNING 
KOMMUNGEMENSAMMA KOSTNADER 
FINANSENHET

Ansvarsområde
• Politisk ledning – kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 

bygg- och miljönämnd, social myndighetsnämnd, 
överförmyndaren och revision.

•  Kommungemensamma kostnader - central lönepott, 
utvecklings- och digitaliseringsmedel, lokalpool, 
kapitalkostnader nya investeringar med mera.

•  Finansenhet – skattefinansiering, lånefinansiering, 
internbank och pensioner

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Ökade skatteintäkter för både år 2020 och år 2021 jämfört 

med budget.

•  Kommunfullmäktigebeslut om försäkringslösning gällande 
förmånsbestämd ålderspension (FÅP).

•  Tilläggsbeslut i kommunstyrelsen om landsbygdssatsning 
med 3 mnkr riktad till ideella föreningar aktiva på 
landsbygden.

•  Kommunfullmäktigebeslut om extra uppmuntran till personal 
i samband med covid -19 -genomförd under 2021.

•  Redovisning av finansiell leasing av lokaler från och med 
bokslutet 2021. Nettoeffekt redovisas på finansenheten med 
2,2 mnkr.

Ekonomisk analys
Budgetföljsamhet
Politisk ledning redovisade ett överskott med 1,9 mnkr där pan-
demin medfört lägre kostnader för sammanträdesersättningar 
och för uteblivna evenemang. Även kommungemensamma 
kostnader visade ett överskott. Lägre drift och kapitalkostna-
der för nya investeringar samt färre ansökningar från utveck-
lings- och digitaliseringsmedel var några bidragande orsaker. 
Finansenheten lämnade ett positivt resultat, här utgjorde ökade 
skatteintäkter den största posten.  Försäljning av kommunens 
pensionsplaceringar och försäkring av förmånsbestämd ålders-
pension (FÅP) var andra poster som påverkade utfallet. 

Prognossäkerhet
Stora variationer i årets skatte- och pensionsprognoser under 
året, reavinster från markförsäljningar och pensionsplaceringar 
under hösten har medfört ett förbättrat resultat. Kommunen 
redovisar finansiell leasing av lokaler från och med år 2021, 
resultateffekten som redovisades i samband med bokslutet, 
medförde lägre kostnader med 2,2 mnkr.

Kostnads- och intäktsutveckling jämfört med 
föregående år
Trots att staten under 2020 tillförde kommunerna extra statliga 
medel var årets skatter och statsbidrag 54 mnkr högre jämfört 
med föregående bokslut, mycket till följd av ett ökat skatteun-
derlag. Statens särskilda statsbidrag för att säkerställa god vård 
och omsorg för äldre på 10,6 mnkr bokades även på finan-
senheten under 2021. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 
om försäkring av FÅP avvecklades kommunens kortfristiga 
pensionsplaceringar under hösten för att erhålla likvida medel, 
vilket medförde reavinster. På kostnadssidan återfanns samti-
digt kostnaden för denna försäkringslösning som redovisades 
som en del av kommunens pensionskostnader. 



2021 / ÅRSREDOVISNING / 115

Politisk ledning

Kommungemensamma kostnader

Finansenheten

Driftredovisning

Driftredovisning

Driftredovisning

Mnkr, nettokostnader Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Kommunfullmäktige 3,5 2,2 3,0 4,0

Revisionen 1,3 1,1 1,2 1,2

Överförmyndare 2,6 2,9 2,8 2,9

Bygg- och miljönämnd 0,2 0,1 0,1 0,1

Valnämnd 0,7 0,0 0,1 0,1

Kommunstyrelsen 5,1 4,8 5,2 5,9

Social myndighetsnämnd 0,3 0,3 0,4 0,4

Årets resultat 13,5 11,5 12,6 14,6

Budgetavvikelse 0,6 3,0 1,9

Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 13,3 11,4 10,8 10,8

Kostnader -8,0 -6,1 -7,8 -21,3

Driftnetto 5,4 5,3 2,9 -10,5

Budgetavvikelse 19,8 14,4 13,4

Mnkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 1 651,1 1 705,8 1 780,4 1 758,9

Kostnader -336,6 -353,1 -365,9 -367,0

Driftnetto 1 314,5 1 352,7 1 414,5 1 391,9

Budgetavvikelse 14,6 15,7 22,6

Uppföljning ekonomiska mål
Mål Resultat

Budgetavvikelse % < 0,5% 2,8%

Prognossäkerhet % < 0,5% 2,2%
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Finspångs Tekniska 
utför underhållsarbete.
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Verksamhet 
och ekonomi 
per bolag
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FINSPÅNGS FÖRVALTNINGS- 
OCH INDUSTRIHUS AB

Ansvarsområde
• Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) har till 

uppdrag att som moderbolag styra, leda och samordna 
den kommunala koncernen med fokus på ett effektivt 
resursutnyttjande.

• FFIA ska också bistå kommunstyrelsen i sin uppsiktsplikt av 
bolagskoncernen.

• Vid sidan av detta äger bolaget fastigheter för småindustri, 
handel och hantverk och har ett allmänt uppdrag att främja 
tillväxtpolitiken i Finspångs kommun

Händelser av väsentlig 
betydelse
• En utredning om moderbolagets roll presenterades i 

maj 2021 för kommunfullmäktige som beslutade att 
fastighetsägandet inom FFIA ska upphöra och fastigheterna 
avyttras. Detta ska vara genomfört senast 1 januari 2024.

• FFIA vill som hyresvärd, tillsammans med kommunen, 
utveckla Rejmyre till en mötesplats för konst, kultur och 
handel. Inga hyresgäster har lämnat hantverksbyn under året 
och läget har trots pandemin varit väldigt stabilt.

Ekonomisk analys
Kostnaderna för el och vatten och avlopp har ökat kraftigt under 
året. Bolaget gör dock ett bättre resultat än budgeterat vilket 
bland annat kan tillskrivas lägre kostnader för administration 
och underhåll. Koncernbidrag erhålls från Finspångs Tekniska 
Verk och Vallonbygden. FFIA lämnar koncernbidrag till Finet om 
1 mnkr.

Framtiden
• Arbetet med försäljning av industrihotellen i Finspångs tätort 

har inletts.

• Försäljningen av fastigheterna i Rejmyre ses som en större 
utmaning vilket även påverkas av att fastigheterna till del 
finns inom förorenade områden.

Nyckeltal/
verksamhetsvolymer
Bolaget har inga nyckeltal eller volymer att redovisa.

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 3,4 3,7 3,8

Kostnader -5,0 -4,3 -4,8

Resultat efter fin. poster -1,6 -0,7 -1,0

Koncernbidrag 1,1 0,0 0,6

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt -0,5 -0,7 -0,4

Balansomslutning 91 86 -

Investeringar 0,2 -

2020 2021 Mål

Soliditet 63% 67%

Avkastning eget kapital 16% -1%

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål
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Rejmyre Hantverksby.
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Uppföljning ekonomiska mål

Resultaträkning

Resultaträkning

FINSPÅNGS TEKNISKA VERK AB

Ansvarsområde
• Avfall och återvinning

• Fjärrvärme

• Vatten och avlopp

• Gator och utemiljö

• Elhandel 

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Separat matinsamling har införts i kommunen via 

grön påse.Bomsystem har införts för inpassering till 
återvinningscentralen på Sjömansäng.

• Vi har under året etablerat vårt område Energitjänster 
med försäljning och installation av laddstationer för 
elbilsladdning

• Biosteget i Axsäters reningsverk har byggts om för 
framtidssäkring kapacitetsmässigt och förberett för hårdare 
miljökrav.

• En omorganisation har genomförts i bolaget för att få ett 
ökat fokus på kundsupport, en effektivare administration 
samt ge ett tydligare helhetsansvar för respektive 
verksamhet. Projekt & Utveckling är ett nytt område för extra 
fokus på företagsgemensamma frågor och utvecklingen av 
bolaget.

Ekonomisk analys
Företagets resultat efter finansiella poster visar 8,8 mnkr 
och når inte upp till det budgeterade resultatet på 15,7 mnkr. 
Främst beror avvikelsen på rejält ökade priser för bränsle 
bioolja och RME(rapsolja) inom fjärrvärmeverksamheten och 
det i kombination med mycket kallare utetemperatur under år 
2021 än normalt har gjort att dyrare bränsleslag har nyttjats för 
att säkra värmeleveransen. Även år 2021 har överavskrivning 
nyttjats vilket innebär att årets resultat är så nära noll som 
möjligt.

Framtiden
• Ansvaret för insamling av tidningar övergår till kommunerna 

och från 2022 ansvarar Finspångs tekniska verk även för den 
insamlingen.

• Ansvaret för insamling av pappersförpackningar finns nu 
förslag på att det också ska övergå till kommunerna. 

• Beslut kring framtida vattenförsörjning i Finspång samt i 
exploateringsområde mot Norrköping närmar sig. Blekens 
vattenverk närmar sig sin tekniska livslängd och alternativ 
krävs för framtiden. 

• Investering i ytterligare bränslekälla för produktion av 
fjärrvärme har påbörjats för att öka kapaciteten och för att 
minska beroendet av dyra bränslekällor som bioolja och 
RME (rapsolja).

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 199,8 225,9 211,6

Kostnader -179,1 -212,5 -189,4

Resultat efter fin. poster 14,6 8,8 15,7

Koncernbidrag -0,8 -0,8 -0,8

Bokslutsdispositioner -13,6 -8,1 -14,7

Resultat före skatt 0,1 0 0

Balansomslutning 499,8 560,5 -

Investeringar 60,1 78,3 108,9

2020 2021 Mål

Soliditet 20% 19% 20%

Avkastning eget kapital 15% 8% 15%



2021 / ÅRSREDOVISNING / 121

Uppföljning personal

Insamlat hushållsavfall. Ton/år 

Distribuerat vs debiterat dricksvatten år 2021 
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Avfallspanna Biopanna (flis) Spillåtervinning SSAB

Bioolja RME (rapsolja)

42%29%

15%

11%

3%

Avfallspanna Biopanna (flis) Spillåtervinning SSAB

Bioolja RME (rapsolja)

42%29%

15%

11%

3%

2020 2021 Mål

HME Totalt 75 76 75

Delindex Ledarskap 78 77 -

Delindex Motivation 76 75 -

Dellindex Styrning 71 75 -

Sjukfrånvaro totalt 2,80% 2,50% <2,80%

Sjukfrånvaro kvinnor 9,5% 1,2% -

Sjukfrånvaro män 2,7% 8,7% -

Antal fast anställda 63 66 67

Nyckeltal/
verksamhetsvolymer
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VALLONBYGDEN AB 

Ansvarsområde
• Vallonbygden AB bygger, äger och förvaltar hyreslägenheter 

och lokaler i Finspång.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• Migrationsverket har under året sagt upp 32 

lägenhetskontrakt och Finspångs kommun har sagt 
upp 20 lägenhetskontrakt. Lägenheterna hade ett stort 
renoveringsbehov och har till stor del renoverats under året 
för att kunna möjliggöra fortsatt uthyrning. 

• Vallonbygden har under året konverterat 20 lokaler eller 
förråd till lägenheter. 

• Vallonbygden har genomfört en statusinventering av 
samtliga ledningar och rör som finns under mark på 
respektive fastighet.

• Vallonbygden har genomfört renoverings- och 
underhållsåtgärder för cirka 75 miljoner kronor under året.

• Vallonbygden har kopplat upp en mängd fastigheter för att  
 kunna styra och reglera fastigheterna på distans.

Ekonomisk analys
Bolagets ekonomi för 2021 kännetecknas av relativt höga 
kostnader och investeringar för underhåll och reparationer. 
Detta förklaras i grunden av Vallonbygdens fastighetsportföljs 
höga medelålder, men mer specifikt för 2021 att ett flertal 
lägenheter lämnades tillbaka efter uthyrning till Finspångs 
kommun samt Migrationsverket. Vallonbygdens ekonomi har 
inte påverkats i någon väsentlig grad av pandemin. 

Framtiden
• Nybyggnation i Lotorp.

• Arbetet med energioptimering i bolagets fastigheter kommer 
intensifieras enligt plan under 2022-2026.

• Utbyggnation av elbilsladdare.

Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 161,6 139,4 140,7

Kostnader 115,6 135,6 127,2

Resultat efter fin. poster 35,7 3,8 13,5

Koncernbidrag 0,1 0,2 0,2

Bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,0

Resultat före skatt 35,6 3,6 13,3

Balansomslutning 679,3 740,3

Investeringar 61,6 77,3

2020 2021 Mål

Soliditet 24% 22% 25%

Avkastning eget kapital 22% 2% 3%

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål



2021 / ÅRSREDOVISNING / 123

127 000 kvm

2020 2021 Mål

HME Totalt 82 75 79

Delindex Ledarskap 95 83 79

Delindex Motivation 72 79

Dellindex Styrning 70 79

Sjukfrånvaro totalt 3,5% 2,0% 3%

Sjukfrånvaro kvinnor 7,7% 1,6% 3%

Sjukfrånvaro män 1,9% 2,1% 3%

Antal fast anställda 24 27

Nyckeltal/verksamhetsvolymer

total boyta

Nya lägenheter under året:

20 st
Under 2021 var snitthyran (kr/kvm)

1 057
2020   1 031

98%
2020   98%

Uthyrningsgrad vid årskiftet

1 895
2020   1 875 st

Antal hyreslägenheter 2021

Uppföljning personal
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FINSPÅNGS STADSNÄT FINET AB

Ansvarsområde
• Finet tillhandahåller service- och kommunikationstjänster 

inom IT, TV, telefoni och datanät för hushåll och företag inom 
Finspångs kommun med omnejd.

•  Finet har i uppdrag av Finspångs kommun att ansvara för 
kommunens datakommunikation. Uppdraget innefattar drift, 
support och utveckling.

Händelser av väsentlig 
betydelse
• En betydande händelse under 2021 är att Finet har fått 

ta del av Post- och Telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd 
vilket kommer att underlätta för att nå bredbandsmålet på 
landsbygden. Tre av fem sökta områden blev beviljade till ett 
totalt belopp om 11,3 mnkr.

• Finet har i slutet av 2021 ändrat avskrivningstiden för fiber 
från 20 till 30 år.

• Nedläggning av ADSL-noderna Lämmenäs, Hällestad och 
Finspång har skett under året.

• Investeringar i fiberutbyggnaden på landsbygden har gjorts 
i följande områden: Lotorp/Butbro, Näfstorp, Bremyra, 
Sonstorps Bruk etapp1 samt TRV 1135 med Valstorp/
Gärtorp.

Ekonomisk analys
Finet visar ett negativt resultat efter finansiella poster. Den 
justerade prognosen i samband med tertial 2 låg på ett önskat 
nollresultat.

Den största anledningen till att utfallet är sämre än prognosen 
är att anslutningsintäkterna för fiberkunderna under 2021 är 
lägre än förväntat. Vintern kom tidigt med tjäle i marken vilket 
påverkade både grävning och blåsning av fibern negativt.  Finets 
entreprenörer var dessutom även tidigare under året hårt pressa-
de av sjukfrånvaro och materialbrist med  anledning av pande-
min, vilket ledde till att projekten försenades ytterligare.

Om inte Finet erhållit koncernbidrag från moderbolaget FFIA om 
1 mnkr hade underskottet uppgått till 1 mnkr.

Framtiden
• Under 2022 kommer utbyggnad av fibernätet att påbörjas 

för de områden Finet tilldelats bredbandsbidrag från PTS för 
– dvs Boka/Börstorp, Ölmetorp/Algustorp/Mottorp/Hunn/
Tisenö samt Flasbjörke/Tvartorp/Jägersberg/Rejmyre-
Hävla/Gäddviken.

• Finet kommer även att investera i flera teknikprojekt varav 
det största är att sätta upp en reservnod för att skap 
skyddsåtgärder för ordinarie fast nätnod.

• 92% av våra kunder i Lotorp/Butbro är nöjda med sin 
installation.

Nyckeltal/verksamhets-
volymer

Av våra kunder i Lotorp/Butbro är nöjda 
med sin installation.

92% 

Vad är ert helhetsintryck av Finet i 
samband med att ni fått fiber installerat i er 
bostad?
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Mnkr Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2021

Intäkter 26,0 26,2 29,8

Kostnader -23,6 -25,9 -25,7

Resultat efter fin. poster 0,9 0,0 2,5

Koncernbidrag -0,2 1,1 -0,2

Bokslutsdispositioner -0,3 0,0 0,0

Resultat före skatt 0,5 0,0 2,3

Balansomslutning 97,4 123,2

Investeringar 32,1 24,8 37,1

2020 2021 Mål

Soliditet 11% 9% 20%

Avkastning eget kapital 9% 0,2% 3%

2020 2021 Mål

HME Totalt 90 88 85

Delindex Ledarskap 96 96 85

Delindex Motivation 89 80 85

Dellindex Styrning 86 88 85

Sjukfrånvaro totalt 8,4% 9,7% 5%

Sjukfrånvaro kvinnor 22,0% 23,6%

Sjukfrånvaro män 0,6% 0,0%

Antal fast anställda 11 11

Resultaträkning

Uppföljning ekonomiska mål

Uppföljning personal



2021 / ÅRSREDOVISNING / 126



2021 / ÅRSREDOVISNING / 127

Revisions- 
berättelse
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REVISIONSBERÄTTELSE 
FÖR ÅR 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 
verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och 
fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer i 
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder 
revisorerna.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att 
verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten 
bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning 
och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer att kommunstyrelsen kan verifiera att dess 
förvaltning bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen 
bedöms ha skett på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen hänförlig till 
nämndens förvaltning bedöms som delvis tillräcklig.

Vi bedömer att bygg- och miljönämnden delvis kan verifiera att 
dess verksamhet utförts på ett ändamålsenligt sätt. Den interna 
kontrollen hänförlig till nämndens förvaltning bedöms som 
delvis tillräcklig.

Vi bedömer att sociala myndighetsnämnden inte haft en 
tillräcklig intern kontroll.
Vi bedömer att demokratiberedningen, lärandeberedningen och 

samhällsberedningen i allt väsentligt har förvaltat och fullgjort 
det uppdrag som tilldelats dem på ett ändamålsenligt sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. För omsorgsberedningen görs 
ingen bedömning då beredningen varit vilande från och med 
april 2020.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 
interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 
med de finansiella mål som fullmäktige fastställt samt att 
resultatet delvis är förenligt med de verksamhetsmål som 
fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, 
nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa 
organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens 
årsredovisning för 2021.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Solveig Andersson och Daniel Ringqvist har på grund av jäv inte 
deltagit i granskningen av Finspångs Tekniska Verk AB.

Finspång den dagen som framgår av våra elektroniska 
underskrifter.

Lars Erik Ramlöv,  Örjan Andersson,  Solveig Andersson
Lars Gustafsson,  Daniel Ringqvist
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Deltagare
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Signerat med Svenskt BankID
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Signerat med Svenskt BankID
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Förtroendevald revisor
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Bilagor
Ord och uttryck och personalstatistik.
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BILAGOR

Ord och uttryck

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar är fast och lös egendom 
avsedd för stadigvarande bruk. Kan vara immateriella 
(till exempel IT-system), materiella (till exempel 
fastigheter) eller finansiella (till exempel långfristiga 
fordringar).

AVSKRIVNINGAR 
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av 
anläggningstillgångar.

AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek 
eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. Exempel 
på avsättning är kommunens pensionsskuld.

BALANSRÄKNINGEN 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder 
kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också 
säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) 
och hur det har skaffats fram (skulder, avsättningar 
och eget kapital).

EGET KAPITAL 
Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och 
skulder och består av anläggnings- och rörelsekapital.

INTERNRÄNTA 

Internränta är kalkylmässig kostnad för det kapital, 
bundet i anläggningstillgångar, som utnyttjas av viss 
verksamhet.

KAPITALKOSTNAD 

Kapitalkostnad är benämning för internränta och 
avskrivning.

KASSAFLÖDESANALYSEN 

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen investerade 
under räkenskapsperioden, hur den löpande 
verksamheten finansierades och vilken inverkan det 
fick på verksamhetens likvida ställning. Analysen 
innehåller kompletterande information till resultat- 
och balansräkningarna, eftersom information om 
investeringar och finansiering inte kan utläsas enkelt 
i dem.

LEASING
Leasing är en form av hyra. Finansiell leasing innebär 
att ekonomiska risker och fördelar som förknippas 
med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från 
leasegivaren till leasetagaren. Operationell leasing är 
leasing som inte klassificeras som finansiell leasing. 

LIKVIDITET 

Likviditet är betalningsberedskap på kort sikt, det vill 
säga förmåga att betala skulder i rätt tid.

LÅNGFRISTIGA SKULDER 

Långfristiga skulder är skulder med mer än ett års 
löptid.

NETTOINVESTERINGAR 

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag 
för investeringsbidrag och försäljningsvärdet på sålda 
anläggningstillgångar.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar är likvida medel och förråd, 
kortfristiga fordringar och placeringar som snabbt kan 
omsättas till likvida medel.

RESULTATRÄKNINGEN 

Resultaträkningen visar årets resultat och hur det 
uppkom. Den visar även förändringen av det egna 
kapitalet, som man kan utläsa genom att jämföra 
balansräkningarna de två senaste åren.
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RÖRELSEKAPITALET 

Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

SJÄLVFINANSIERINGS-
GRAD 

Självfinansieringsgrad visar hur stor andel av 
nettoinvesteringarna som finansieras med kassaflöde 
från den löpande verksamheten.

SKULDER 

Skulder klassificeras som antingen kortfristiga (ska 
betalas inom ett år) eller långfristiga.

SKULDSÄTTNINGSGRAD 

Skuldsättningsgrad visar hur stor andel av totalt 
tillgångar som finansierats med lånat kapital.

SOLIDITET 

Soliditeten visar hur stor andel av totala tillgångar som 
finansierats med eget kapital.

SOLIDITET INKL. TOTALA 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
 
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 
definieras som eget kapital minus pensionsskulden i 
ansvarsförbindelsen dividerat med total kapital.

TILLGÅNGAR 
Tillgångar klassificeras som omsättningstillgångar 
eller anläggningstillgångar.
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Personalstatistik

Tillsvidareanställda efter yrkeskategorier

Deltidsbrandmännen som är tillsvidareanställda men har inte någon fastställd sysselsättningsgrad ingår 
inte i denna redovisning.

Befattningar Utbildning Ledning Samhäll Social omsorg Vård och omsorg Summa Totalt

K M K M K M K M K M K M

Chefer 24 9 6 4 17 6 14 2 17 4 78 25 103

Handläggararbete 5 3 31 11 6 2 3 1 1 46 17 63

Administratörsarbete 17 21 2 6 3 8 9 61 5 66

Sjuksköterska 10 40 2 50 2 52

Undersköterska/Skötare 12 1 21 9 325 15 358 25 383

Vårdbiträde/Vårdare 6 1 84 21 95 25 185 47 232

Personlig assistent 45 5 45 5 50

Rehab/Förebygg 15 15 15

Socialsekreterare 39 3 1 40 3 43

Övrig social/Kurativ 11 1 20 8 10 41 9 50

Grundskolelärare 121 30 121 30 151

Gymnasielärare 25 15 24 15 39

Förskollärare 128 3 128 3 131

Lärare i fritidshem 26 1 2 28 1 29

Övrigt lärararbete 50 9 1 51 9 60

Barnskötare 86 2 86 2 88

Dagbarnvårdare 1 1 1

Elevassistent 57 19 57 19 76

Övrig skol/förskole 18 14 18 14 32

Bibliotekarie/ass 2 1 7 3 9 4 13

Fritidsledare 3 1 2 3 3 6

Övrig fritid/kultur 8 5 8 5 13

Teknisk personal 1 2 9 14 16 16 26 42

Hantverksarbete 1 4 1 3 15 1 2 2 5 24 29

Räddningstjänstarbete 3 27 3 27 30

Köks/måltidsarbete 44 4 44 4 48

Städ/tvätt/renhållning 2 40 1 1 43 1 44

Summa 2021 584 113 96 39 133 74 238 50 513 49

Summa sektor 2021 697 135 207 288 562

Kvinnor - Män 2021 1564 325

Totalt 2021 1 889

            

Summa 2020 588 111 94 37 136 71 246 47 512 33

Summa sektor 2020 699 131 207 293 545

Kvinnor - Män 2020 1 576 299

Totalt 2020 1 875

            

Summa 2019 578 105 90 37 134 68 243 46 517 30

Summa sektor 2019 683 127 202 289 547

Kvinnor - Män 2019 1 562 286

Totalt 2019 1 848
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Tillsvidareanställda december 2021  
(och december 2020)

Antal tillsvidareanställda och 
åldersstruktur

Medelålder

Det kommunala genomsnittet är 26,7 medarbetare per 1:a 
linjens chef (26,4 under 2020).

Genomsnittlig ålder 2021 46,1 år.
Genomsnittlig ålder 2020 46,4 år.

Tillsvidare anställda 2012 - 2021

1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Andelen tillsvidare anställd personal fördelade 
per sektor 2021-12-31

Utbildning
37%

Ledningsstab
7%

Samhällsbyggnad 11%

Social omsorg
15%

Vård och 
omsorg

30%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

Sektor - 34 år 35-54 år 55+ år Summa Förändring

Finet
 

5 4 2 11 +- 0

(5) (4) (2) (11)

Finspångs
Tekniska verk

12 32 22 66 +3

(13) (29) (21) (63)  

Vallonbygden 5 13 10 28 +2

(3) (13) (10) (26)  

Kommunen 389
(374)

952
(939)

548
(562)

1 889
(1 875)

+14

Varav sektorer

Utbildning 136
(128)

374
(375)

187
(196)

697
(699)

-2

Ledningsstab 25
(25)

72
(70)

38
(36)

135
(131)

+4

Samhälls-
byggnad

32
(33)

102
(100)

73
(74)

207
(207)

0

Social omsorg 60 146 82 288 -5

(59) (151) (83) (293)

Vård och  
omsorg
 

136 258 168 562 +17

 (129) (243) (173) (545)  

Förändring +16 +16 -13 +19  

 2021 2020 2019 Förändring

Sektor Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt 2019-2021
Finet 43,2 42,5 42,8 42,4 42,9 -0,1

Finspångs 

Tekniska verk 

45,2 48,5 47,9 47,4 47,4 +0,5

Vallonbygden 49,6 47,2 47,6 50,8 54,6 -7,0

Kommunen 46,6 43,7 46,1 46,4 46,3 -0,2

Varav kommu-

nens sektorer:

Utbildning 46,2 45,7 46,1 46,4 46,7 -0,6

Ledningsstab 47,1 44,3 46,3 45,8 46,2 +0,1

Samhälls

byggnad

48,1 46,4 47,5 48,0 47,4 +0,1

Social omsorg 46,6 44,5 46,2 46,6 46,4 -0,2

Vård & omsorg 46,5 34,0 45,4 45,9 45,4 0

Totalt 46,6 44,5 46,2 47,5 48,4 -2,2

Åldersstruktur 2017-2021
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Tillsvidareanställda heltid och deltid

Den officiella sjukstatistiken

Kommunkoncern K M
< 30 
år

30-
49 år

>= 50 
år

Total sjuk-
frånvaro

Långtidsfrån-
varo 60 dagar 
eller mer

Finet 23,6 0,0 1,0 16,2 0,0 9,7 88,3

Finspångs Tekniska verk 8,7 1,2 1,0 1,7 3,5 2,5 41,1

Vallonbygden 1,4 2,5 2,2 2,1 2,4 2,3 0,0

Kommunen 8,1 5,2 7,0 7,0 8,3 7,5 26,5

Kommunen:

Månadsanställda i förh. till totala arbetstiden 7,2

Timanställda i förh. till totala arbetstiden 0,3

Tillsvidareanställda i förh. till deras arbetstid 8,0

Månadsanställda visstid i förh. till deras arbetstid 6,6

Timanställda i förh. till deras arbetstid 4,9

Totalt 2021 8,1 4,5 6,8 6,9 8,0 7,3 26,9

Totalt 2020 8,4 4,9 6,7 7,2 8,4 7,7 25,4

Totalt 2019 6,2 4,7 5,1 5,1 6,8 5,9 30,8

Sektor K M Summa Totalt Heltid %

 heltid 75-99% 1-74 % heltid 75-99% 1–74% heltid 75-99% 1-74%

Utbildning 545 30 9 105 4 4 650 34 13 697 93,3

Ledningsstab 89 4 3 37 2 0 126 6 3 135 93,3

Samhällsbyggnad 112 14 7 71 3 0 183 17 7 207 88,4

Social omsorg 214 22 2 48 2 0 262 24 2 288 91,0

Vård och omsorg 412 94 7 35 13 1 447 107 8 562 79,5

Totalt 2021 1 372 164 28 296 24 5 1 668 188 33 1 889 88,3

Totalt 2020 1 360 180 36 274 22 3 1 634 202 39 1 875 87,1

Totalt 2019 1 339 183 40 266 18 2 1 605 201 42 1 848 86,9
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Långtidsfrisknärvaro – 0 dagars sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro – uppdelad på sjukfrånvarons 
längd i dagar omräknad till heldagar

 2020 2021

 Friska Anställda Andel friska % Friska Anställda Andel friska %
Förändring % 
2020-2021

Utbildning 137 678 20 139 700 20 +-0

Ledningsstab 54 139 39 55 136 40 +1

Samhällsbyggnad 60 200 30 70 213 33 +3

Social omsorg 69 291 24 78 290 27 +3

Vård och omsorg 88 551 16 103 586 18 +2

Kvinnor 293 1 546 19 336 1 602 21 +2

Män 86 284 30 100 314 32 +2

Totalt 379 1 830 21 436 1 916 23 +2

I tabellen ingår alla som har haft en tillsvidareanställning under året.

Sektor 1 dag 2-14 dgr 15-28 dgr 29-59 dgr 60-90 dgr 91-dgr

Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf Dgr Tillf dgr

Utbildning 818 795 2 367 9 429 67 1 227 29 854 22 1 145 43 5 483

Ledningsstab 119 116 274 1 104 12 211 8 255 4 227 12 1 447

Samhällsbyggnad 117 117 350 1 549 18 343 9 297 4 210 9 1 513

Social omsorg 368 358 868 3 554 43 809 13 374 4 186 32 4 595

Vård och omsorg 1 032 995 1 924 7 572 70 1 161 42 1 205 21 953 49 7 315

Totalt 2021 2 454 2 381 5 783 23 208 210 3 751 101 2 984 55 2 721 145 20 353

Totalt 2020 2 191 2 130 5 802 24 801 279 5 091 119 3 672 44 2 108 150 19 810

Totalt 2019 2 307 2 272 4 507 16 043 104 1 864 105 3 334 43 2 223 157 19 824
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Sjuklönekostnader

Tillbud och arbetsskador

Andel arbetsskador per sektor 2021

Utbildning
25,9%

Ledningsstab
4,4%

Samhällsbyggnad
14,9%Social omsorg

22,8%

Vård och 
omsorg
32,0%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

Andel tillbud per sektor 2021

Utbildning
43,4%

Ledningsstab
2,2%Samhällsbyggnad 6,6%

Social omsorg
27,9%

Vård och 
omsorg
19,9%

Utbildning Ledningsstab Samhällsbyggnad Social omsorg Vård och omsorg

2020 2021

Sektor Arbetsskador Tillbud Arbetsskador Tillbud

Finet 0 0 0 0

Finspångs tekniska 10 19 12 22

Vallonbygden 0 0 1 0

Kommunen 210 166 228 136

Varav sektorer

Utbildning 51 80 59 59

Ledningsstab 7 8 10 3

Samhällsbyggnad 26 15 34 9

Social omsorg 59 45 52 38

Vård & omsorg 67 18 73 27

Inkluderar alla anställda, även timanställda. 

Kostnad sjuklön inkl. PO
Sjuklön inkl. 

PO

Sektor 2-14 dgr
Övr sjuklöne-
kostnad enligt 

avtal
totalt

Utbildning 10 476 077 1 102 424 11 578 501

Ledningsstab 1 463 875 271 364 1 735 239

Samhälls-
byggnad

1 805 243 142 491 1 947 734

Social 
omsorg

5 859 567 669 274 6 528 841

Vård och 
omsorg

9 389 528 714 145 10 103 673

Totalt 2021 28 994 290 2 899 698 31 893 988

Totalt 2020 28 799 767 2 441 816 31 241 581

Totalt 2019 17 776 691 2 068 951 19 845 642
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Personalomsättning

Personalomsättning per sektor 2019-2021

0 20 40 60 80
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Vård och omsorg
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Externa rekryteringar och avgångar 
2019-2021
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Externa rekryteringar Externa avgångar

2020 2021

Sektor Kvinnor Män % av anställda Kvinnor Män % av anställda

Utbildning 29 6 5 7 9 7

Ledningsstab 5 6 8 13 5 10

Samhällsbyggnad 10 13 10 8 11 9

Social omsorg 8 4 4 5 8 6

Vård och omsorg 32 3 6 7 8 7

Summa 84 32 6 7 9 7

       

 2020 2021  

Antal nyanställda 112 110

Varav enligt konverterings-
regel 5 § LAS

28 46

Till annan befattning i resp. 
organisation

36 21
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Pensionsavgångar

Personer som blev/blir 65 år respektive år

Faktisk pension + prognos

Kommunkoncern 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finet 1 1

Finspångs Tekniska verk 2 7 2

Vallonbygden 1 1 1

Kommunen 2 3 6 20 33 33 48 40 43

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 1 1 3 12 11 13 18 12 12

Ledningsstab 1 4 3 6 4 1

Samhällsbyggnad 1 1 5 3 4 7 6

Social omsorg 1 3 5 5 6 7

Vård och omsorg 1 1 2 6 10 9 15 11 17

Kommunkoncern 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Finet 2  

Finspångs Tekniska verk 1 1 3 11 3

Vallonbygden 2 2 2 2

Kommun 37 44 34 59 50 50 72 60 65

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 15 13 19 20

Ledningsstab 1 2 1 4

Samhällsbyggnad 3 8 2 10  

Social omsorg 8 6 3 10  

Vård och omsorg 10 15 9 15      

Andel tillsvidare anställda som uppnår 65 år, 
2019-2026 per yrkeskategori
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Mertid och övertid kommunkoncernen

Mertid Övertid

Kommunkoncern
 

Mertid-1 
timmar

Mertid-2
timmar

Mertid-2
KR inkl PO

Årsarb Ö-tid-1
Timmar

Ö-tid 2
Timmar

Ö-tid 2
KR inkl PO

Årsarb

Finet 34 271 17 980 0,16

Finspångs Tekniska verk 33 24 8 811 0,03 811 4 575 3 030 635 2,77

Vallonbygden 5 122 72 846 0,07

Kommunen 2 075 8 366 2 047 113 5,38 2 049 23 641 11 554 558 13,23

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 1 241 1 939 462 952 1,64 843 494 230 170 0,69

Ledningsstab 11 239 51 385 0,13 8 357 214 064 0,19

Samhällsbyggnad 203 602 149 269 0,41 269 1 915 1 146 043 1,12

Social omsorg 154 769 167 987 0,48 348 7 295 3 355 697 3,94

Vård och omsorg 465 4 817 1 215 519 2,72 580 13 581 6 608 583 7,29

Totalt 2021 2 107 8 390 2 055 924 5,41 2 899 28 608 14 676 019 16,22

Timanställda och månadsanställda visstidsanställda kommunkoncernen

Timanställda

Kommunkoncern
 

Timmar Lön
KR inkl. PO

Årsarb. Timmar Lön 
KR inkl. PO

Årsarb.

Finet 172 25 373 0,09

Finspångs Tekniska verk 2 984 493 336 1,54 4 524 1 067 611 2,33

Vallonbygden 1 024 154 542 0,53

Kommunen 272 077 48 178 135 140,10 356 230 69 157 827 183,43

Varav kommunens sektorer:

Utbildning 40 998 7 447 957 21,11 196 762 39 691 305 101,32

Ledningsstab 3 997 515 2,53 16 061 3 179 774 8,27

Samhällsbyggnad 23 521 4 211 643 12,11 21 098 4 473 878 10,86

Social omsorg 56 855 10 214 327 29,28 97 088 16 801 619 49,99

Vård och omsorg 145 789 25 306 693 75,07 25 222 5 011 252 12,99

Totalt 2021 276 257 48 851 386 142,25 360 754 70 225 438 185,76
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Lönestatistik

Lönestatistik

Befattningar 10:e percentilen Medianen 90:e percentilen Spridning i % (p90/p10)

 K M K M K M K M Totalt

Chefer 28 982 41 850 46 000 50 925 65 618 71 389 2,26 1,71 2,17

Handläggararbete 31 578 32 667 38 875 41 480 46 350 54 642 1,47 1,67 1,47

Administratörsarbete 26 969 21 165 30 038 28 452 34 385 29 695 1,27 1,40 1,29

 

Sjuksköterska 32 400 35 100 37 355 38 150 43 150 41 200 1,33 1,17 1,33

Undersköterska/Skötare 23 787 22 352 27 211 23 934 29 768 28 778 1,25 1,29 1,26

Vårdbiträde/Vårdare 20 609 20 200 23 595 21 500 28 354 28 134 1,38 1,39 1,38

Personlig assistent 21 808 21 000 24 279 25 400 27 985 29 404 1,28 1,40 1,28

Rehab/Förebygg 29 850 32 500 36 050 1,21 1,21

Socialsekreterare 30 255 31 550 35 725 33 150 39 900 43 000 1,32 1,36 1,33

Övrig social/Kurativ 27 704 23 666 34 340 31 323 38 888 36 610 1,40 1,55 1,41

 

Grundskolelärare 31 668 29 053 36 705 36 748 43 650 42 115 1,38 1,45 1,38

Gymnasielärare 34 340 30 398 39 300 38 000 45 775 53 340 1,33 1,75 1,46

Förskollärare 27 796 26 590 30 801 29 634 34 839 34 545 1,25 1,30 1,25

Lärare i fritidshem 26 452 31 000 35 073 1,33 1,33

Övrigt lärararbete 32 650 27 325 38 105 33 000 43 045 39 000 1,32 1,43 1,39

Barnskötare 22 145 24 550 24 720 24 993 29 078 25 432 1,31 1,04 1,31

Dagbarnvårdare

Elevassistent 23 290 22 500 25 650 25 100 29 250 28 202 1,26 1,25 1,25

Övrig skol/förskole 25 450 25 741 31 420 28 300 38 240 36 410 1,50 1,41 1,46

 

Bibliotekarie/ass 23 270 19 635 31 000 25 286 36 500 31 412 1,57 1,60 1,70

Fritidsledare 26 050 27 129 28 100 27 365 29 574 29 400 1,18 1,08 1,18

Övrig fritid/kultur 27 375 30 021 31 703 32 293 37 500 33 342 1,37 1,11 1,28

 

Teknisk personal 31 417 25 300 36 833 34 913 44 078 50 489 1,40 2,00 1,56

Hantverksarbete 20 908 23 150 24 159 27 641 29 906 31 394 1,43 1,36 1,41

Räddningstjänstarbete 28 550 27 020 29 050 29 550 29 750 43 770 1,04 1,62 1,41

Köks/måltidsarbete 22 180 20 935 26 385 25 490 28 280 27 750 1,28 1,33 1,31

Städ/tvätt/renhållning 20 794 23 909 28 112 1,35 1,35
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Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång
Organisationsnummer 212000-0423
www.finspang.se

Telefon 0122-850 00
Fax 0122-850 33
kommun@finspang.se


