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1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Konvertering av lån till aktieägartillskott

Finspångs Förvaltnings- och industrihus AB

4 

3. Internbankens internräntepåslag 2021

4. Renhållningsordning Finspångs kommun

5. Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets

roll

8

18

36 

6. Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och

sammanträdestider 2021

48 

7. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och

sammanträdestider 2021

50 

8. Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020

9. Delårsrapport tertial 2 2020

10. Internkontrollplan sektor social omsorg oktober

2020

52

57

135 

11. Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna

- elbilar och brandsäkerhet

142 

12. Planbesked Kolstad 2:50 & 2:70 144 
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Information i ärenden som ska beslutas vid 
senare möte 

13. Skattesats 2021

14. Strategisk plan 2021-2023 och budget 2021

15. Investeringsplan 2021-2023

16. Prioriterade uppdrag 2020

17. Omprövning av tidigare beslut om ersättning för

Psoriasisförbundet

147

Handling kommer senare

Handling kommer senare

Handling kommer senare

151

 

18. Kapitalisering av kommuninvest

19. Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa

ArcGIS Urban (ett webbaserat

modelleringsverktyg för Fysisk planering)

153

156 

20. Arrende gällande fastigheten Högby 1:2

(parkering för vårdcentrum)

160 

21. Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna

Högby 1:2 och Läkaren 2 (Lidl parkering)

162 

22. Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 165

23. Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom

förskoleverksamheten

176 

24. Utvecklingsmedel för digitalisering sektor

utbildning

183 

25. Informationsärenden

a) Lägesuppdatering Coronapandemin Finspångs

kommun

b) Nyckeltal - Utbildning, Samhällsbyggnad,

Social omsorg

c) Uppföljning av distansundervisningen våren

2020

d) Förorenade områden (Madeléne Lundén)

e) Vätgasprojektet (Jane Hjelmqvist)
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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Konvertering av lån till aktieägartillskott Finspångs 
Förvaltnings- och industrihus AB 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-07 § 162 att ge förvaltningen i uppdrag att 
skriva fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av 
aktieägartillskott. 

FFIA:s pensionsåtagande är hanterat och övergick till kommunen i samband med 
bokslutet för 2016. 

Frågan om aktieägartillskott är väckt av bolagets styrelse för att skapa bättre 
långsiktiga förutsättningar för moderbolagets verksamhet. Styrelsen i FFIA har 
vidtagit olika åtgärder för en ekonomi i balans, varav detta initiativ är ett vid sidan 
av det ovan nämnda pensionsåtagandet samt övrig översyn av bolagets kostnader 
och intäkter. Parallellt med detta ärende så ska moderbolagets roll och ställning 
också utredas. Så länge FFIA har sin nuvarande roll menar ändå förvaltningen att 
åtgärden bör genomföras oavsett den kommande utredningens slutsatser. Detta 
utifrån att åtgärden både skapar förutsättningars för FFIA:s nuvarande verksamhet 
samtidigt som aktuellt lån är hanterat inför en eventuell avveckling av bolaget.   

FFIA har idag en låneskuld till kommunen på 35,3 mnkr. En del av låneskulden, 
10,8 mnkr, avser aktieköp och nyemission i dotterbolagen. Ränta för den delen av 
låneskulden är därför inte avdragsgill i bolaget och bolaget har inga intäkter som 
direkt kan matchas mot denna räntekostnad. Idag är det koncernbidraget från 
döttrarna som finansierar kostnaden. 

Moderbolaget erhåller årligen koncernbidrag från dotterbolagen men storleken på 
bidragen varierar beroende på dotterbolagens resultat och möjligheten att ge 
koncernbidrag. Avsikten med koncernbidragen är att möjliggöra en utveckling i det 
som är ändamålet med moderbolaget, dvs koncernsamordning, fastighetsförvaltning 
för småindustri och hantverk samt bidra till kommunens utveckling. 

Kvarvarande del av låneskulden, 24,5 mnkr, avser lån för fastighetsinvesteringar. 
Räntekostnaden för dessa lån täcks med bolagets hyresintäkter. Lånebeloppet 
matchar också väl värdet på bolagets fastigheter som har ett bokfört värde på 24,8 
mnkr och ett marknadsvärde på 26,3 mnkr. 

Ett sätt att skapa långsiktiga finansiella förutsättningar för bolaget är att omvandla 
den del av låneskulden som finansierat aktieköp och nyemissioner till ett ovillkorat 
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aktieägartillskott från kommunen. Aktieägartillskottet är inte tänkt som ett 
driftbidrag för att täcka underskott utan som ett kapitaltillskott för att förbättra 
bolagens långsiktiga förutsättningar. Att tillskottet är ovillkorat innebär att det inte 
finns några förväntningar på bolaget att tillskottet ska betalas tillbaka, det blir en del 
av bolagets egna kapital och hos kommunen ökar tillgången i aktier och andelar. 

För kommunen innebär detta att långfristiga fordringar på koncernföretag minskar 
med 10,8 mkr medan till aktier och andelar ökar med samma belopp. Kommunens 
nettoupplåning ökar men kommunen kan samtidigt välja att amortera motsvarande 
belopp beroende på kommunens likvida situation. Ett sådant beslut fattas inom 
ramen för den löpande finansförvaltningen. 

Konsekvensen för kommunen blir ett bortfall av ränteintäkter på ca 200 tkr per år. 

Förslag till beslut 

1. Finspångs kommun lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott till Finspångs

Förvaltnings- och Industrihus AB på 10 805 000 kronor

2. Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB amorterar 10 805 000 kronor

av sin låneskuld till kommunen.

3. Finansieringen av kommunens ökade räntekostnad på ca 200 000 kronor

sker inom finansenhetens budget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 
Sammanträdesdatum Sida

2014-04-07 19 

Justerare Utdragsbestyrkande 

Ks § 162 Dnr 2014.0195.040 

FFIA: ekonomiskt läge 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att anteckna informationen till protokollet.

2. Att förvaltningen får i uppdrag att skriva fram ärenden angående
FFIA:s pensionsåtagande samt behov av ägartillskott.

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen informeras, via ett brev från FFIA:s styrelse, att det 
föreligger behov av att diskutera FFIA:s framtida utveckling. 

Beredande organ 

Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-10 § 123 

Yrkande 

Anders Härnbro (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att skriva 
fram ärenden angående FFIA:s pensionsåtagande samt behov av ägar-
tillskott. 

Propositionsordning 

När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att 
endast ett förslag föreligger och att kommunstyrelsen beslutar enligt 
detta. 

- - - - -
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Kommunstyrelsen 

Internbankens internräntepåslag 2021 

När kommunen lånar ut medel till de helägda bolagen i kommunkoncernen krävs 
ett räntepåslag utöver den faktiska lånekostnaden. Detta beror på EU:s regler om 
statsstöd, det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom 
att subventionera deras finansiering. Villkoren för bolagens finansiering ska vara 
marknadsmässiga och motsvara de villkor bolagen skulle få om de var fristående 
från kommunen.  

Dessutom måste kommunen ta hänsyn till skatteverkets regler för 
internprissättning, det är inte tillåtet att ta ut för hög avgift från bolagen, då det kan 
ses som skatteplanering eller överföring av vinstmedel. 

I dagsläget sker all upplåning via kommunens internbank och alla bolag betalar 
samma påslag på 35 punkter enligt kommunstyrelsen beslut 2014-02-10 § 66. 
Undantag gäller för lån hänförliga till VA- och renhållningsverksamheten som på 
grund av självkostnadsprincipen endast har ett påslag på 10 punkter för att täcka 
administrativa kostnader. 

Det nuvarande påslaget bygger inte på någon modell eller några marknadsmässigt 
framtagna villkor utan på en jämförelse med andra kommuner. Försök har gjorts att 
få offert från flera affärsbanker för att skaffa en bild över hur marknadsmässiga 
villkor faller ut för våra bolag. Detta är dock inte intressant för dem då det inte är 
aktuellt med något affärsavslut. 

Kommunen har därför valt att anlita Söderberg & Partners som erbjuder en modell 
för individuell beräkning av påslaget utifrån varje bolags förutsättningar. 

Modellen bygger på 

1. Marknadsräntor

2. Aktuell ränte- och kapitalbindning i låneportföljen

3. Finansiella nyckeltal

4. Nyckeltal från jämförelsematerial

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till 
att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar 
upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta 
erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 
upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. 
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Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika 
kreditkategorier erhålls en bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika 
löptider. 

För att identifiera hur stort påslaget skall vara för det enskilda bolaget används 
finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för utvärdering av 
kreditvärdigheten. 

Som jämförelsematerial för bolagen används data från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn. 

Följande tre nyckeltal används: 

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till
balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande
till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
samt ger en bild av skuldsättningen

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till
balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets 
finansiella status och kreditvärdighet ur olika perspektiv.  

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 
poäng och den 80:e percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger 
lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således 
maximalt 30 poäng uppnås. 

Resultatet av beräkningarna ger följande räntepåslag beräknat på 2019 års nyckeltal: 

Bolag Soliditet 
Räntetäck-
ningsgrad 

EBIT/ 
Tillgångar Poäng 

Ränte-
påslag 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus 
AB 17,2% 2,5 3,8% 16,2 0,42% 

Finspångs Stadsnät Finet AB 13,5% 0,7 1,2% 4,4 0,60% 

Finspångs Tekniska Verk AB (exkl VA) 28,4% 2,1 5,1% 20,4 0,35% 

Vallonbygden AB (marknadsvärde 
fastigheter) 56,0% 1,7 1,5% 15,5 0,43% 

Konsekvensen av förslagen förändring till räntepåslag framgår av tabellen nedan. 

Bolag Lånebelopp Ökad marginal Årskostnad 

Vallonbygden 500 000 000 0,08% 400 000 

Finet 68 056 000 0,25% 170 140 

FFIA 30 305 000 0,07% 21 214 
Finspångs Tekniska 
Verk 316 160 000 0,00% 0 
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Avsikten är att göra förnyade beräkningar inför varje nytt budgetår baserat på 
föregående årsbokslut. 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att internräntepåslagen i internbanken för

2021 ska vara differentierade enligt framtagen modell och uppgår till 35

punkter för Finspångs Tekniska Verk AB, 42 punkter för Finspångs

Förvaltnings- och Industrihus AB, 43 punkter för Vallonbygden AB och

60 punkter för Finspångs Stadsnät Finet AB.

2. För den del av lånen som avser VA- och renhållningsverksamheten inom

Finspångs Tekniska Verk AB tillämpas oförändrat påslag om 10 punkter

för att täcka kommunens administrativa kostnader för internbanken.
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ANALYS

FINSPÅNGS KOMMUN 
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1. Inledning och bakgrund
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar 

själva och kommunen tecknar ett borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas 

för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en borgensavgift eller ett räntepåslag utöver den 

faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är inte tillåtet att ge 

offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens 

villkor för finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade 

varit ett fristående bolag. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för 

internprissättning tas i beaktande.  Räntepåslaget eller borgensavgiften får varken vara för hög eller 

för låg då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel. Internprissättningen 

av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.  

Söderberg & Partners har fått i uppdrag att analysera kommunkoncernens nivåer avseende 

internräntepåslag samt ta fram marknadsmässiga nivåer.  

2. Förutsättningar Finspångs kommun
I dagsläget sker all upplåning i Kommunen som sedan vidarelånar till dem kommunala bolagen. Genom 

denna struktur åtnjuter bolagen attraktivare upplåningsräntor jämfört med om de skulle låna helt på 

egna meriter. Inom kommunkoncernen finns följande bolag som lånar via kommunen: Vallonbygden 

AB, Finspångs Tekniska Verk AB, Finspångs Stadsnät Finet AB samt Finspångs Förvaltnings – och 

Industrihus AB. Vallonbygden följt av Finspångs Tekniska Verk är de största låntagarna. Kommunen tar 

för närvarande ut ett räntepåslag på 0,35% för samtliga bolag. Dock debiteras 0,10% för VA-

verksamheten inom Finspångs Tekniska Verk AB.  

3. Metod marginalberäkning
Söderberg & Partners modell för beräkning av räntepåslagen/borgensavgifter tar sin utgångspunkt 

från publikt tillgängliga marknadsdata vilket sedan justeras individuellt per bolag baserat på dess 

finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar: 

• Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat

• Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad

gentemot kommunens upplåning och vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på

egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas 

utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande 

kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan 

upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande fyra räntekurvor används: 

Räntekurva stat: Svenska statsobligationer 

Räntekurva AA:  Kommuner och landsting 

Räntekurva A:  Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet 

Räntekurva BBB: Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet 

Vi utgår från att ett bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill 

säga kommunen, och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt 
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nivå inom spannet görs en analys av det individuella bolagets finansiella status som jämförs med 

finansiell status mot ett stort urval av kommunal- och regionsägda bolag i Sverige. När räntenivån för 

det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden utgör räntepåslaget. 

3.1. Marknadsräntor 

För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna 

obligationer av emittenter med olika nivåer av kreditvärdighet (rating). 

Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på kurvorna 

avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner. Däremot finns det inte tillräckligt många 

jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna 

obligationer för att kunna skatta en relevant kurva vid varje mättillfälle. Vi har därför valt att inhämta 

data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA. Genom att inhämta data för bolag i 

USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan kurvorna. Dessa 

relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan.  Detta 

innebär sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika 

kreditkategorier anpassade efter svenska förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. I 

följande exempel illustreras samtliga kurvor. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på 

svenska noteringar medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna 

på den amerikanska marknaden. 

Exemplet nedan illustrerar räntespannet en given mätpunkt och en given löptid. Vidare använder vi 

ett rullande snitt över tre år för att få en medveten tröghet i modellen och undvika alltför stora slag 

från ett år till ett annat. 

Exempel löptid 5 år 

Som nämnts antas att ett bolag inte ha lika bra eller bättre kreditbetyg än moderbolaget varför 

bolagets estimerade ränta skall ligga i spannet mellan A- och BBB-kurvan. I exemplet ovan är det för 

ett lån med en löptid om 5 år mellan 1,65 % och 1,06%, dvs spannet är 0,59%. Nästa steg är att beräkna 

hur stor del av räntespannet som skall belasta respektive bolag. Det görs genom en individuell 

justering. 
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3.2. Individuell justering kapitalbindning 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider. Modellen tar även hänsyn till 

bolagens aktuella kapitalbindning för att få en relevant koppling till hur skuldportföljen är strukturerad 

samt för att spegla kommunens åtagande. Ju längre kapitalbindning desto större spread på kurvorna 

vilket helt logiskt innebär att räntepåslaget ökar med längre kapitalbindning.   

3.3.  Individuell justering kreditvärdighet 

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en 

bas för inom vilket spann påslaget skall ligga för på olika löptider. För att identifiera hur stort påslaget 

skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för 

utvärdering av kreditvärdigheten. Vi måste dock ha relevant jämförelsematerial för bolagen. Vi har valt 

att använda data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag 

inom den offentliga sektorn. Följande tre nyckeltal används: 

• Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning

vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

• Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till

räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av

skuldsättningen

• EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till balansomslutning vilket

ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och 

kreditvärdighet ur olika perspektiv.   

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärdet ger 5 poäng och den 80:e 

percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägst poäng (0 poäng). Sammanräknat 

för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås. Om 30 poäng uppnås hamnar bolaget 

på A-kurvan och uppnås 0 poäng hamnar bolaget på BBB-kurvan. Det är en linjär skala mellan A- och 

BBB- kurvorna. 

Genom att jämföra bolagsspecifika nyckeltal mot nyckeltalen aggregerat för jämförbara bolag fås en 

adekvat individuell justering inom spannet för marknadsräntan. 

Exempel poängberäkning: 

I ovanstående exempel erhåller bolaget 17,40 poäng. Därefter beräknas hur stor andel av räntespannet 

som bolaget skall belastas med. Om ett bolag får maxpoäng skall 100% av spannet räknas bort och får 

man 0 poäng skall således 0% av påslaget räknas bort. För att erhålla faktorn tas bolagets poäng i 

förhållande till maxpoäng, dvs 17,40 dividerat med 30 vilket ger en faktor på 58,0% (dvs 58% av 

spannet skall räknas bort).  

3.4.  Påslag 

För att få det slutliga påslaget tar vi bolagets andel av räntepåslaget av det identifierade räntespannet. 

I exemplet vi använder får vi således följande resultat: 

Nyckeltal Bolaget SCB snitt 80 percentil 20 percentil Max poäng Bolagets poäng

EBIT/Balansomslutning 2% 1% 9% 0% 10,00               5,27  

Soliditet 30% 23% 60% 8% 10,00               5,96  

Räntetäckningsgrad 1,2 ggr 0,7 ggr 2,9 ggr 0,6 ggr 10,00               6,17  

Totalt 30,00               17,40               
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• Räntespann 0,59% med avdrag om 58% vilket ger ett påslag om 0,25%

• Detta läggs sedan på den lägsta räntan som motsvarar A-kurvan (1,06%) vilket ger resultatet

1,06% + 0,25% = 1,31%

• För att få påslaget måste vi sedan jämföra denna ränta med kommunkurvan vilken är 0,84%

• Slutliga räntepåslaget blir alltså skillnaden mellan AA-kurvan och bolagets individuellt

anpassade ränta: 1,31% – 0,84% = 0,47%

Följande exempel visar uppbyggnaden av påslaget i detalj: 

4. Räntepåslag per bolag
När vi beräknat räntepåslagen för de kommunala bolagen har vi utgått från nyckeltal baserat på 2019 

års årsredovisningar.  Då Finspångs Förvaltnings- och Industrihus huvudsakliga verksamhet består i att 

äga och samordna bolagen inom kommunkoncernen, och utöver det en mycket begränsad egen 

verksamhet, har vi utgått från koncernredovisningen då nyckeltalen beräknats för detta bolag. För 

Finspångs Tekniska Verk har beräkningen gjorts exklusive VA-verksamheten då det inte är en 

konkurrensutsatt verksamhet. För Vallonbygden har nyckeltalen baserats på fastighetsbeståndets 

marknadsvärden. Aktuell kapitalbindning är samma för samtliga bolag och var vid tidpunkten för 

beräkningarna 2,55 år. Utifrån dessa förutsättningar har följande marknadsmässiga räntepåslag 

beräknats:  
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Det kan konstateras att det är en relativt stor spridning på räntepåslaget vilket är drivet av att den 

finansiella statusen skiljer sig förhållandevis mycket mellan bolagen.  

5. Historisk jämförelse
För att få en bild av vilka nivåer modellen hade givit bakåt i tiden har vi analyserat historiska noteringar 

och hur de olika räntekurvorna förhållit sig till varandra. Grafen nedan visar de olika räntekurvorna per 

2014-10-31 respektive 2020-02-29. Det kan konstateras att en notering på ett 5-årigt lån ligger 

väsentligt högre än exempelvis motsvarande notering per 2020-02-29. Jämförs kommunkurvan (AA-

kurvan) ligger den exempelvis 1,52% högre. Om vi vidare analyserar hur stort påslaget skulle vara vid 

denna tidpunkt så tar vi spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. Spannet är differensen mellan 

4,26% och 2,63% vilket ger ett spann på 1,63% att jämföra med noteringen per 2020-02-29 som ger 

ett spann om 0,76%. Det innebär att påslagen bakåt i tiden skulle varit större jämfört med dagens 

räntekurva. 

Om vi endast tittar på nivåerna kopplat till räntekurvorna – utan hänsyn tagen till bolagens 

årsredovisningar respektive år – så kan vi konstatera att historiska nivåer på räntepåslagen skulle ha 

varit högre jämfört med dagens nivåer beroende på att marginalerna mellan de olika kurvorna var 

väsentligt högre jämfört med aktuella nivåer.  

Räntekurvor 2014-10-31: 

Räntekurvor 2020-02-29 

Bolag Soliditet Räntetäckningsgrad EBIT/Tillgångar Poäng Räntepåslag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB 17,2% 246% 3,8% 16,2 0,42%

Finspångs Stadsnät Finet AB 13,5% 69% 1,2% 4,4 0,60%

Vallonbygden AB 56,0% 172% 1,5% 15,5 0,43%

Finspångs Tekniska Verk AB 28,4% 208% 5,1% 20,4 0,35%
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6. Sammanfattning och slutsatser
Genom att basera internräntepåslagen på marknadsdata vinns ett antal fördelar. Tillgången till aktuella 

data där nivåerna uppdateras är i princip konstant, samtidigt som data från marknaden är objektiva 

och neutrala. Modellen ger också en automatisk följsamhet mot förändrade förutsättningar på kapital- 

och kreditmarknaden. Det i kombination med en individuell justering av nivåerna baserat på respektive 

bolags aktuella finansiella status samt aktuell kapitalbindning, ger en mycket vederhäftig modell för 

att fastställa påslagen.  

Mot bakgrund av hur räntenoteringarna sett ut över tid, och hur de har förändrats, visar det tydligt 

hur viktigt det är att använda en modell som kontinuerlig speglar aktuella marknadsförutsättningar.  

7. Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 

underlag och beräkningar bygger på uppgifter från källor som vid tidpunkten för denna analys har 

betraktats som tillförlitliga. All marknadsdata är hämtad från officiella källor som vi anser tillförlitliga. 

Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar 

för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, 

inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av 

användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare 

användande av innehållet i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell 

information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm. Resultatet av analysen skall ses som ett underlag 

för fastställande av internräntepåslag och det är kommunen som i slutändan fattar beslut om exakta 

nivåer. 
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Kommunstyrelsen 

Renhållningsordning Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Under augusti 2020 trädde en ny avfallsförordning (2020:614) i kraft. Ändringarna 
är bland annat att terminologin ändras, det införs flera förtydliganden av hur 
avfallshantering ska ske och vem som bär ansvaret för att avfall omhändertas på ett 
hållbart och korrekt sätt. Med anledning av att den nya avfallsförordningen antagits 
i Sverige och krav ställs att varje enskild kommun ska tillhandahålla ett system för 
att samla in matavfall från hushåll från och med januari 2021 behöver 
renhållningsföreskrifterna i Finspångs kommun att förnyas. Finspångs kommun 
kommer vid årsskiftet erbjuda kommuninvånare att separera matavfall i separat 
emballage, som slängs ihop med övrigt avfall och sedan sorteras på 
förbränningsanläggningen. Matavfallet kommer omhändertas och biologisk 
behandling kommer ske. 

Sektor samhällsbyggnad har tillsammans med FTV granskat och reviderat 
Finspångs kommuns nuvarande renhållningsordning för att den ska överensstämma 
med Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2020:614), de mest centrala 
bestämmelserna vid framtagandet av lokala avfallsföreskrifter.   

Ändringar som föreslås för Finspångs lokala renhållningsordning presenteras bilaga 
1. De mest betydande ändringarna som föreslås är följande:

- En uppdaterad ordlista där bland annat matavfall beskrivs och
uppdateringar enligt nya avfallsförordningen (2020:614)

- Ansvarsområdet för godkännande av undantag har flyttats från renhållaren
till bygg- och miljönämnden, den nämnd som har delegation att pröva
undantag från miljöbalken (1998:808) och dess förordningar. Detta innebär
att ärenden som tidigare inte varit avgiftsbaserade nu kommer med i bygg
och miljönämndens taxa. Detta kan komma att väcka reaktioner hos
medborgare, samtidigt är det inte renhållaren som kan göra bedömningar
om undantag från renhållningsordning utan det är tillsynsmyndighet som
bör göra dessa bedömningar.

- Förlängt hämtningsintervall som man tidigare kunde få beviljat om man
omhändertagit eget matavfall (egen kompostering) föreslås att ej kunna
beviljas längre, alltså att hämtning av restavfall kommer ske varannan vecka
– oavsett om man har kompostering på egen fastighet eller ej. Egen
kompostering är alltså tillåtet. Anledningen till att förlängt
hämtningsintervall ej bör beviljas grundar sig på att även om man har
kompost på egen fastighet kommer man slänga visst matavfall i separat
emballage och således behöver det hämtas varannan vecka för att dra nytta
av den biologiska nedbrytningen och omvandlingen till biogas. Skulle
förlängt hämtningsintervall kunna beviljas ligger avfallet i avfallskärlet och
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bildar biogas som inte omhändertas. Enligt avfallsmottagaren är det inte 
gynnsamt om avfallsinsamling sker mer sällen än varannan vecka. Därav 
föreslås att förlängt hämtningsintervall i fortsättningen ej ska kunna beviljas. 
Dessutom kommer hämtning av avfall att förenklas för sopbilar, om alla 
hushåll har samma hämtningsintervall, eftersom sopbilarna med stor 
sannolikhet trots allt passerar hushåll med förlängt hämtningsintervall, 
således blir det ingen större miljövinst i att tillåta förlängt hämtningsintervall 
på grund av färre hämtningar då sopbilen ändå, högst troligt, åker förbi.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Att godkänna föreslagna ändringar i Finspångs kommuns

renhållningsordning
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Enligt 15 kap 11 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 

renhållningsordning. En renhållningsordning består av föreskrifter om 

avfallshantering samt en avfallsplan.  

Föreskrifter om avfallshantering innehåller de kommunala bestämmelserna 

om avfallshantering. Här kan exempelvis fastighetsinnehavare och 

verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på 

olika aktörer. Föreskrifterna är ett verktyg för att styra hanteringen av 

kommunalt avfall, en rättslig grund för att ta ut renhållningstaxa och en 

rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister.  

A. Allmänna bestämmelser 

Tillämpliga föreskrifter 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 

 miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2020:614),  

 föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd 

av miljöbalken och 

 andra författningar 

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller denna 

föreskrift samt avfallsplanen för Finspångs kommun som tillsammans utgör 

kommunens renhållningsordning. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter tillämpas följande definitioner.  

Renhållaren: Den som på uppdrag av kommunstyrelsen utför 

kommunens lagstadgade åtaganden inom 

renhållningsområdet.  

Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den som äger 

fastigheten eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 

som fastighetsägare. I dessa föreskrifter ingår i 

begreppet fastighetsinnehavare även lagfaren 

ägare till hus på ofri grund.  

Nyttjanderättshavare: Den som har rätten att nyttja en fastighet, men 

inte är fastighetsinnehavaren. 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller 

substans som ingår i en avfallskategori och som 

innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med. 

Kommunalt avfall: Avfall från hushåll och sådant avfall från andra 

källor som till sin art och sammansättning 
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Matavfall: 

liknar avfall från hushåll. 

Biologiskt nedbrytbart avfall som består av 

livsmedel eller som uppstår i samband med 

hantering av livsmedel från t.ex. hushåll, 

restauranger, storkök, butiker eller andra 

verksamheter där människor uppehåller sig. 

Grovavfall: Avfall som är så tungt eller skrymmande eller 

har egenskaper som gör att det inte är lämpligt 

att samla in i säck eller kärl.  

Sammanhållen 

bebyggelse: 

Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller 

parkmark. Vanligtvis avses bebyggelse som 

består av cirka 10 tomter eller fler. 

Kommunens ansvar och skyldigheter 

Verksamhetsansvar och utföraransvar 

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i 

kommunen. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den eller de som 

Kommunfullmäktige bestämmer, nedan kallad renhållaren.  

Avfallstaxa 

4 § Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 27 kap. § 4 miljöbalken om 

avfallstaxa vari meddelas föreskrifter om att avgift skall betalas för den 

insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs 

genom kommunens försorg, samt för det belopp som behövs för att täcka 

kostnader för administration, information, planering och fondering av medel 

för slutbehandlingskostnader och övriga långsiktiga kostnader för 

renhållningen.  

Tillsyn 

5 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken (1998:808) 

och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av Bygg- 

och miljönämnden. 

Fastighetsinnehavarens ansvar och skyldigheter 

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare 

6 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att avfall som uppkommer inom 

fastigheten hanteras i enlighet med dessa föreskrifter. I de fall 

fastighetsinnehavaren hyr ut eller på annat sätt överlåter nyttjanderätten av 

fastigheten övertar nyttjanderättshavaren fastighetsägarens ansvar enligt 

dessa föreskrifter. I det fall nyttjanderättshavaren inte följer dessa 

föreskrifter faller ansvaret tillbaka på fastighetsinnehavaren. När begreppet 

fastighetsinnehavare används i dessa föreskrifter avses både 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.  
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Skyldighet att lämna avfall 

7 § Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, från såväl hushåll som 

verksamheter, skall lämnas till renhållaren om inte annat sägs i dessa 

föreskrifter.  

Sortering av avfall 

8 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare skall sortera ut 

det matavfall som uppkommer i samband med avfallsbildandet. Avfallet 

sorteras ut i tillhandahållet emballage. 

9 §Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut de avfallsslag som anges i  

Bilaga 1 till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag lämnas av 

fastighetsinnehavaren på plats som anvisas i bilagan eller hämtas i särskild 

ordning vid fastigheten. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från 

fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 

uppstår.  

10 § Sådana avfallsslag som omfattas av gällande förordning om 

producentansvar skall lämnas till de återvinningsstationer, eller liknande 

system, som finns i kommunen och som redovisas i Bilaga 2 till dessa 

föreskrifter.  

Skyldighet att informera 

11 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera 

den eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering.  

Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar 

avfallshanteringen ska fastighetsinnehavaren utan anmodan informera 

renhållaren om detta.  

Avgiftsskyldighet 

12 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift i enlighet med vad 

som anges i 4 § i dessa föreskrifter. 

B. Särskilda bestämmelser

Emballering och märkning av avfall 

13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för 

vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl 

emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer. 

14 § Farligt avfall som lämnas till renhållaren ska vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll.  

15 § Grovavfall som ska hämtas ska förpackas eller buntas och förses med 

märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.  
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Fyllnadsgrad och vikt 

16 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 

heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Behållare 

som är överfull, för tung eller innehåller dåligt emballerade föremål som 

skärande eller stickande hanteras enligt renhållarens anvisningar.  

För grovavfall och elektronikavfall, vitvaror undantaget, gäller att enskilt 

kolli inte får väga mer än 15 kg. 

17 § Vid upprepade överträdelser avseende fyllnadsgrad och vikt äger 

renhållaren rätt att på fastighetsinnehavarens bekostnad byta ut kärl till en 

storlek som motsvarar det aktuella behovet. 

Ansvar för anskaffande och underhåll av anordningar för 
avfallshantering  

18 § Fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare för avfall 

och latrin som renhållaren tillhandahåller. Emballage för matavfall 

tillhandahålls av renhållaren. Användande av annan utrustning ska 

godkännas av renhållaren. 

19 § Återgångsbehållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom 

renhållaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av 

återgångsbehållaren. 

20 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anskaffande, installation och 

underhåll av för avfallshanteringen nödvändiga utrymmen eller anordningar 

såsom soputrymme, sopskåp m.m. 

Placering av behållare och tillträde till utrymmen 

21 § Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning 

underlättas. Behållare skall placeras med handtaget mot 

hämtningspersonalen och i övrigt så att den kan hämtas med kärra eller 

sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. 

Avstånd mellan soprum eller annan behållarplats och angöringsplats för 

sophämtningsfordon får inte överstiga 5 meter och dragvägens lutning inte 

vara större än 5 grader. Behållaren får heller inte vara placerad på sådant 

sätt att olägenhet uppstår för gående eller annan trafik.  

22 § Renhållaren skall ges tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet 

skall utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning 

lämnas till renhållaren. Ändringar skall utan anmodan meddelas renhållaren. 

Väghållning 

23 § Det åligger fastighetsinnehavaren att se till att transportväg fram till 

behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i framkomligt skick. 

Körbanan ska vara minst 3 meter bred och tåla ett axeltryck på minst 10 ton. 

Vägområdet ska hållas fritt från växtlighet i en bredd om minst 3,5 meter 

och till en höjd om minst 4 meter. Om transportväg utgörs av återvändsgata 

ska vändplats finnas. Krav på vändplatsens utformning meddelas av 
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renhållaren. Vintertid ska vägen hållas snöfri och vid behov vara 

halkbekämpad.  

24 § Om vägens beskaffenhet inte medger kontinuerlig trafik av tunga 

fordon äger renhållaren rätt att i överenskommelse med 

fastighetsinnehavaren placera sopkärlet intill närmast godkända väg.  

I fråga om avfall från enskild avloppsrening äger renhållaren rätt att 

hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut om eget 

omhändertagande enligt 43 §.  

C. Avfallsspecifika bestämmelser 

Brännbart kommunalt avfall och grovavfall 

Hämtningsområden 

25 § Kommunen indelas i följande geografiska hämtningsområden: 

1. Områden med sammanhållen bebyggelse, var i även innefattas 

enstaka anläggningar av större betydelse 

2. Landsbygdsområden 

Hämtningsintervall 

26 § Hämtning av brännbart kommunalt avfall och grovavfall från hushåll 

och verksamheter ska utföras enligt nedan angivna bestämmelser.  

1. Sammanhållen  

bebyggelse 

Brännbart  

kommunalt avfall 

Grovavfall 

Verksamheter,  

institutioner och liknande 

Minst en gång  

per vecka 
- 

Flerfamiljshus Minst en gång  

per vecka 
- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 

8 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

2. Landsbygdsområde   

Verksamheter, 

institutioner  

och liknande 

Minst en gång  

per vecka 
- 

Flerfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 
- 

En- och tvåfamiljshus Minst en gång  

varannan vecka 

8 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

Alla delar av kommunen   
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Fritidshus Minst en gång  

varannan vecka 

(avser perioden maj-

september, övrig del av 

året efter beställning) 

4 gånger per år 

enligt schema som 

fastställs av 

renhållaren 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

Latrin 

27 § Latrinbehållare skall förslutas av fastighetsinnehavaren och normalt 

ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon 

som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot. 

28 § Hämtning av latrin utförs efter budning enligt följande: 

a) Helårsbostäder: Hämtning en gång varannan vecka.

b) Fritidsbostäder: Hämtning 4 alternativt 8 gånger under perioden

maj-september och under övriga tider av året efter beställning hos

renhållaren.

Slam, fett, urin filtermassor m.m. 

29 § Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller 

urin, fosforfilter eller annan del av en enskild avloppsanläggning som ska 

tömmas, skall vara lätt tillgänglig för tömningspersonal. Lock eller 

manlucka skall lätt kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 

vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och 

underhåll. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med 

slamsugningsfordon får avstånd mellan uppställningsplats för 

tömningsfordon och anläggningsdel som ska tömmas inte överstiga 10 

meter. Vid nyanläggning av anläggningsdel där tömning sker med kranbil 

får avståndet mellan uppställningsplats för fordon och anläggningsdel som 

skall tömmas inte överstiga 5 meter.  

30 § Renhållaren är även skyldig att tömma äldre avskiljare eller tankar på 

större avstånd än 10 meter från uppställningsplats för tömningsfordon mot 

extra avgift som ska regleras i av kommunfullmäktige fastställd taxa.  

31 § Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar för 

avloppsvatten eller urin eller annan del av en enskild avloppsanläggning 

sker minst en gång per år eller tätare efter budning.  

32 § Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk-, och tvättvatten 

(BDT) samt fosforfilter sker minst en gång vartannat år eller tätare efter 

budning.  
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Annat avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt  

avfall 

Uppgiftsskyldighet 

33 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat 

avfall än kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan 

av Kommunstyrelsen, eller den som Kommunstyrelsen utsett, lämna de 

uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering 

som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 

34 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 

förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på 

anmodan av Bygg- och miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om 

förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 

behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  

Farligt avfall från verksamheter 

35 § Kommunen har inte påtagit sig något utvidgat renhållningsansvar för 

farligt avfall. 

D. Undantag 

Egen borttransport 

36 § Fastighetsägare får trots det som anges i 7 § själv transportera följande 

typer av avfall som uppkommer i hushållet till anvisad avlämningsplats 

enligt Bilaga 1-2 i dessa föreskrifter.  

 Farligt avfall 

 Elavfall, inkl. batterier 

 Grovavfall 

 Trädgårdsavfall 

 Avfall som omfattas av producentansvar 

Behållare, dragväg 

37 § Om det finns synnerliga skäl att frångå de av renhållaren föreskrivna 

behållartyperna enligt 18 § i dessa föreskrifter kan fastighetsägare i anmälan 

till renhållaren begära att annan behållare får användas.  

38 § Om det finns synnerliga skäl kan fastighetsinnehavaren efter ansökan 

till Bygg- och miljönämnden beviljas undantag från förebestämmelser om 

avstånd och dragväg som anges i 21 § och 27 § dessa föreskrifter.  
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Uppehåll i hämtning 

39a § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande period om minst 6 månader (permanentfastighet) 

respektive 12 månader (fritidsfastighet), kan fastighetsinnehavaren efter 

ansökan till bygg och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 

hämtning som anges i  

26 § och 28 §.  

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 

och ansökan skall lämnas till bygg och miljönämnden senast en månad före 

den avsedda uppehållsperioden. 2. Möjlighet till hämtning två gånger 

per år efter budning finns. Vid sådant förfarande får matavfall inte sorteras 

ut och slängas i tillhandahållet emballage. Hur renhållningsavgiften 

påverkas av uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige 

fastställd taxa. 

39b § Under förutsättning att en fastighet inte kommer att utnyttjas under en 

sammanhängande period om minst 1 år kan fastighetsinnehavaren efter 

ansökan till Bygg- och miljönämnden medges uppehåll avseende sådan 

hämtning som anges i 31 – 32 §§. 

Medgivande om uppehåll i hämtning får ges för en period om maximalt 3 år 

och ansökan skall lämnas till Bygg- och miljönämnden senast en månad 

före den avsedda uppehållsperioden Hur renhållningsavgiften påverkas av 

uppehåll i hämtning ska regleras i av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Eget omhändertagande 

Allmänt 

40 § Fastighetsinnehavare kan för visst avfallsslag och under vissa 

förutsättningar medges rätt att själv omhänderta sådant avfall som enligt 

dessa föreskrifter skall lämnas till bygg och miljönämnden. Prövning av 

eget omhändertagande av avfall sker efter anmälan respektive ansökan till 

Bygg- och miljönämnden och får endast medges om det kan ske utan att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår. En anmälan eller 

ansökan angående eget omhändertagande ska alltid innehålla uppgifter om 

vilket avfallsslag som begäran avser samt en redovisning av på vilket sätt 

som fastighetsägaren avser omhänderta det aktuella avfallet.  

Trädgårdsavfall 

41 § Gräs, löv och annat komposterbart trädgårdsavfall får utan särskild 

anmälan komposteras inom den egna fastigheten.  

Matavfall 

42 § Matavfall får efter anmälan till Bygg- och miljönämnden komposteras 

inom den egna fastigheten. Kompostering ska ske i skadedjurssäker 

behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön 

inte uppstår.  
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På fastighet med fastgödselhantering får bioavfallet komposteras i 

gödselvårdsanläggningen om det kan ske så att olägenheter för 

omgivningen inte uppstår. 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

43 § Latrin, urin, slam från slamavskiljare och filtermassor från fosforfilter 

får efter godkänd ansökan till Bygg- och miljönämnden omhändertas inom 

den egna fastigheten. Tillräcklig markareal av lämplig beskaffenhet ska 

finnas.  

Döda sällskapsdjur 

44 § Om ingen misstanke om smitta föreligger kan döda sällskapsdjur 

grävas ner på egen mark eller på särskilt anvisad plats för nedgrävning av 

döda sällskapsdjur. Platsen ska väljas så att risk för olägenheter undviks.  

Förändrat hämtningsintervall 

Sanitärt avfall och avfall från enskild avloppshantering 

45 § Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Bygg- och miljönämnden 

beviljas förlängt hämtningsintervall avseende tömning av slamavskiljare, 

fettavskiljare, slutna tankar för avloppsvatten eller urin, fosforfilter eller 

annan del av en enskild avloppsanläggning.  

Befrielse från skyldighet att lämna avfall 

46 § Fastighetsinnehavare som beviljats tillstånd till eget omhändertagande 

av latrin, urin, slam från slamavskiljare eller filtermassor från fosforfilter 

enligt 43 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan till Bygg- och 

miljönämnden beviljas befrielse från skyldigheten att lämna sådant avfall 

till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.  

47 § Innehavare till helt outnyttjad fastighet, exempelvis rivningsfastighet, 

ödehus eller fastighet som av annan anledning kommer att stå helt oanvänd 

under överskådlig framtid kan efter anmälan till bygg och miljönämnden 

helt befrias från skyldigheten att betala renhållningsavgift avseende den 

aktuella fastigheten. Befrielsen kan medges för en period om maximalt 3 år 

i taget.  

Andra undantag 

48 § Finns särskilda skäl kan Bygg- och miljönämnden efter skriftlig 

ansökan besluta om undantag även i andra fall än vad som anges i 36-47 §§ 

ovan. 

Övrigt 

49 § Vid oklarhet om tillämpningen av dessa föreskrifter ska renhållaren 

hänskjuta frågan till Bygg- och miljönämnden för beslut. 
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50 § Undantag från dessa föreskrifter är personliga och kan tidsbegränsas. 

Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten och kan 

även upphävas om förutsättningarna på fastigheten förändras, om olägenhet 

uppstår eller om fastighetsinnehavaren lämnat felaktig information. 

E. Övergångsbestämmelser

F. Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01 då renhållningsordning för 

Finspångs kommun 2014-03-26 upphör att gälla.  
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Bilaga 1 – Sortering av avfall 

 

Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats 

som anges vid respektive avfallsslag. 

Matavfall 
Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut matavfall från hushållets avfall 

och paketera detta i särskilt avsett emballage som tillhandahålls av 

renhållaren. Emballaget skall förslutas väl och sedan slängas ihop med 

övrigt avfall från hushållet i gemensam behållare, som renhållaren 

tillhandahåller.  

 

Matavfall från verksamheter sorteras och emballeras på ett sådant sätt som 

renhållaren kan godkänna.  
 

Farligt avfall 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla 

detta avskilt från annat avfall. Kommunalt avfall som utgörs av eller 

innehåller farligt avfall* ska lämnas vid Sjömansängs återvinningscentral. 

Förpackningar med farligt avfall som lämnas skall vara tydligt märkt med 

uppgift om innehåll.  

Farligt avfall kan även lämnas till Miljöbilen som två gånger per år tar emot 

farligt avfall vid återvinningsstationerna i Lotorp, Rejmyre, Hävla, 

Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl och Igelfors. Aktuellt 

schema för Miljöbilen annonseras på respektive återvinningsstation, via 

hemsida och miljöalmanacka samt i pressen. 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras 

som farligt avfall: 

 Färg-, lackavfall samt hartser 

 Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

 Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 

vanliga lysrör där gasinnehållet är farligt och därför ska hanteras 

varsamt) 

 Lösningsmedel 

 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

 Bekämpningsmedel 

 Sprayburkar 

 Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande 

ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, 

avkalkningsmedel) 

 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, 

barometrar, reläer) 
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 Batterier 

 Spillolja och annat oljeavfall 

OBS: Medicinrester lämnas till apotek. 

*Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 3 till avfallsförordningen 

(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) 

Elavfall 

Allmänt 

Varje fastighetsinnehavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska 

och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall. Avfall 

av elektriska och elektroniska produkter kan lämnas in vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Batterier 

Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att 

sortera ut batterier. Batterier kan lämnas vid Återvinningscentralen 

Sjömansäng samt vid återvinningsstationerna. Produkter med inbyggda 

miljöfarliga batterier kan lämnas vid försäljningsställen. Bilbatterier och 

andra större startbatterier ska i först hand lämnas vid inköpsställen men kan 

också lämnas vid Återvinningscentralen Sjömansäng. 

Kasserade kylskåp och frysar 

All hantering av kylskåp och frysar ska ske så att inte köldmediet läcker ut. 

Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid Återvinningscentralen 

Sjömansäng eller hämtas vid fastighet efter budning. Även verksamheter i 

Finspångs kommun får efter avisering avlämna kyl- och frysmöbler vid 

Sjömansängs återvinningscentral. 

Grovavfall  

Grovavfall från hushållen (skrymmande kommunalt avfall) kan lämnas vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng. Grovavfall är sådant skrymmande 

avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i 

behållare eller säck för kommunalt avfall. Grovavfall är exempelvis 

utrangerade möbler, cyklar och liknande. 
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Bilaga 2 - Producentansvar 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas kan, förutom vid 

Återvinningscentralen Sjömansäng, lämnas vid återvinningsstationerna eller 

på annan plats som anvisas av förpackningsproducent. 

Återvinningsstationernas nuvarande placering framgår av tabellen nedan. 

Återvinningsstationer Finspångs kommun 
Bergslagshallen Parkeringen 
Profilen Profilvägen 7 
Norrmalm Mejeribacken 
Nyhem Oxhagsvägen 
Ängslyckan Södra Storängsvägen 43 
Viberga Coop, parkeringen 
Dunderbacken Bussvändplats 
Viggestorp Husarvägen 2 
Norrmalmsvägen/Villavägen Parkeringsplatsen 
Lotorp Lorebergsvägen 
Rejmyre P-plats Folkets Hus 
Hävla F.d. Affären 
Sonstorp Affären 
Hällestad Kyrkan, Örebro/Kullavägen  
Ljusfallshammar Örebrovägen 420 
Grytgöl Källgårdsvägen 
Igelfors Affären 
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Kommunstyrelsen 

Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll 

Sammanfattning 
Mellan 2014 och 2018 arbetade en parlamentariskt sammansatt grupp med en 
översyn av den kommunala bolagskoncernen. Gruppen arbetade framför allt med 
att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, men också med att 
övergripande belysa ett antal frågar avseende koncernen. Gruppens överväganden 
finns beskrivna i bifogat PM.   

Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014, men har under 
våren 2020 reviderats och på nytt fastställts. Vidare beslutade kommunstyrelsen den 
24 februari 2014 om ett utökat uppdrag avseende översyn av koncernstruktur och 
ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet IT-service, då det vid 
den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-
service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 
organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen.  

I samband med att utredningsgruppen redovisade sina slutsatser beslutade sedan 
kommunstyrelsen den 26 mars 2018:   

1. Att ge kommundirektören i uppdrag återkomma med förslag till en
utvecklad ledning och samordning av den kommunala bolagskoncernen i
enlighet med koncerngruppen överväganden

2. Att utredningen belyser hur en koncernledning/-stab kan organiseras och
finansieras

3. Att utreda och ge förslag till hur befintliga köp av de kommunala bolagen
ska organiseras i framtiden

Förvaltningen har därefter återkommit med ett ärende avseende köp från de 
kommunala bolagen med bäring på två perspektiv, dels frågan om ledning och 
styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om lösningen är förenlig med Lagen 
om Offentlig Upphandling, LOU. Utredningen bedömde att fastighetsförvaltningen 
behöver organiseras om, inte minst utifrån LOU, men också utifrån behovet av att 
utveckla den strategiska styrningen av fastighetsfrågorna. Den 25 mars 2019 
beslutade således kommunstyrelsen om en organisationsförändring avseende 
fastighetsförvaltningen där verksamheten ska föras över till kommunen från och 
med den 1 januari 2020. Det beslutet är nu verkställt fullt ut.  
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Vad som nu kvarstår avseende utredningen om köp från kommunala bolag är att 
belysa frågan om kommunens köp från Finspångs Tekniska Verk. Denna fråga bör 
hanteras i separat ärende.  

Punkterna 1 och 2 i beslutet från den 26 mars 2018 har däremot inte belysts 
närmare. Sedan en tid har också diskussioner förts om att bredda denna utredning 
till att omfatta moderbolagets roll och ställning. En sådan utredning behöver belysa 
ett antal perspektiv som rör moderbolagets näringslivsuppdrag, men också roll som 
ägare av näringslivsfastigheter.  

Annat som bör belysas är frågor som direkt knyts till koncernbildningen. Exempel 
på sådana är aktieinnehavet i CNG Holding AB och CNG AB, aktieinnehavet i 
dotterbolagen, tillgångarna i form av fastigheter, inte minst i Rejmyre, hantering av 
befintliga lån, möjligheten till skattemässiga dispositioner samt frågor om 
koncernbidrag och utdelning. Vid sidan av ovanstående behöver, oavsett 
koncernbildningens vara eller icke vara, strukturer och system för styrning och 
samordning av bolagen belysas parallellt med utredningen avseende moderbolagets 
roll och ställning.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning avseende

moderbolagets och koncernens roll och ställning i enlighet med

ovanstående inriktning

2. Att utredningen presenteras för kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021
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Inledning 

Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram 

nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av 

kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade 

också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av 

koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt 

utreda Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa 

en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt 

uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till 

förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från 

arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation, 

verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av 

Anders Härnbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf 

Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas 

av Ingela Billström (bägge mp).   

Metod 

Gruppen har biträtts av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att 

belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma 

uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har 

gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat 

sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett 

resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i 

att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna 

kommunala bolag. 

Andra kommuners organisation 

Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag. 

Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner 

som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en 

översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I 

samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt 

med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, 

Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att 

jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar. 

Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett 

antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorp, har ett 

moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige. 

Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i 

kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag 

motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt. 

Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning 

utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala 

verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till 

kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.  
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Moderbolagets roll 

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett 

moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att 

koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA 

uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett 

moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga 

dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan 

bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid 

två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.  

Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på 

uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att 

samordning sker mellan koncernens bolag.   

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om 

kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det 

kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i 

ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en 

starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur 

koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna 

ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.   

Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s  roll borde utvecklas till att i 

större utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att 

uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag 

framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska 

bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är 

enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den 

kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med 

kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen 

betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens 

verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt 

moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag, 

med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats 

på ett mer fördjupat plan. 

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets 

ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och 

styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget 

kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också 

visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktinsatser 

kan också förekomma kring administration och kommunikation. 

Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer 

uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras. 
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Dotterbolagens uppdrag 

Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen 

konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur 

ägardirektiven är formulerade. 

1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, 

exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin 

verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven, 

men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och 

avgifter. 

2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att 

bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där 

marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis 

prissättning. 

3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen 

som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa 

uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst 

ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via 

skattemedel. 

4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och 

exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första 

hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom 

den kommunala förvaltningen. 

De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt 

att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och 

finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av 

uppdragen behöva förtydligas. 

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet 

I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som 

entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av 

gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller 

ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern 

upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett 

undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en 

intern upphandling om: 

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning, 

2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för 

myndighetens räkning, 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett 

avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut. 
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Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam 

nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av 

myndigheten. 

Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern 

upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som 

finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i 

första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen 

enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag 

i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i 

LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i 

förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa 

uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.  

 

Övriga perspektiv på dotterbolagens 

verksamhet 

Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där 

nedanstående perspektiv belysts. 

Vallonbygden AB 

Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt 

bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på 

marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några 

kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal 

borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara 

ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett 

värdefullt mervärde.  

 

Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på 

verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex. 

fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att 

vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek 

regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa 

förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.  

 

Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt 

bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor 

utan samma begränsningar.  

Finet AB 

Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnäts- 

och bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet 

sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett 

dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som 

eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara 

ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i 

stadsnätsfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om 
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fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt 

behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga 

ut och ansvara för bredband i hela kommunen. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag. 

Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver, 

inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet 

behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och 

givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare. 

Kommunen som beställare 

Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som 

entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i 

dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag.  

Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare 

å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad 

på när bolalagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt 

kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i 

organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från 

bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga 

ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.  

Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att 

säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte 

varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom 

respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett 

kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid 

varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala 

verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en 

kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är 

tydliga. 

Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller 

och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag 

omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att 

knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk 

ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft 

kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag 

dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och 

genomförande.  

Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är 

kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns 

behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt 

respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom 

fastighetsfrågorna. 
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Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit 

in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit 

att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande 

ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i 

enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats 

där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit 

tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som 

levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet. 

Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån 

behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare 

kommunledningen.    

Koncernstab 

Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen 

ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har 

lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR, 

administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga 

prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att 

utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet 

ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att 

behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och 

administration.  

Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med 

ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att 

ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att 

kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den 

kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i 

förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av 

organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.  

Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i 

den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning. 

Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser 

arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är 

att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och 

moderbolaget om än med lite olika fokus.  

Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi. 

Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget 

med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera 

viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens 

ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom 

befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande 

för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.  
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Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst 

förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer 

samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare 

resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för 

ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla 

åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen 

ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i 

syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande 

sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.  

Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen 

stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen 

härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ 

avgift kan behöva tas ut för detta stöd.  

Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma 

informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd 

och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat 

arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett 

koncernstrategsikt åtagande som bör hanteras i ett övergripande 

sammanhang. 

Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller 

juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala 

koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen 

tillsammans finansiera en sådan lösning.  

Fortsatt arbete 

Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en 

mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de 

frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen 

behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock 

arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om 

kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör 

kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad 

koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.  

 

  

Gruppen för koncernöversyn 

Anders Härnbro Stefan Carlsson  Ingela Billström 

 

Hugo Andersson Carl-Gustaf Mörner 
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Tfn 0122-850 00  Fax 0122-850 33  E-post kommun@finspang.se Webbplats www.finspang.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande samt 

ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 

Förslaget är att det kommer att vara 14 kommunstyrelsesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 13.00. 

Föreslagna datum är: 20 januari, 10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 

maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 

december. 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 till: 20 januari,

10 februari, 3 mars, 31 mars, 14 april, 5 maj, 26 maj, 9 juni, 25 augusti,

22 september, 6 oktober, 27 oktober, 24 november och 8 december.

48



Förslag på sammanträdesdagar 2021 för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(9 dec 2020) 27 januari 
20 januari 17 februari 
10 februari 17 mars 
3 mars  
31 mars 28 april 
14 april 19 maj 
5 maj  
26 maj 16 juni 
9 juni  
25 augusti 15 september 
22 september 20 oktober 
6 oktober  
27 oktober 17 november 
24 november 15 december 
8 december (januari 2022) 

 
14 sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, förlagda till onsdagar, klockan 13.00. 
Mötets längd: cirka 3 - 4 timmar. Uppehåll i juli månad. 

10 sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, förlagda till onsdagar, klockan 16.00. 
Mötets längd: cirka 2 - 4 timmar. Uppehåll i juli och augusti månad. 
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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och 
sammanträdestider 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska ta beslut om sammanträdesdagar och tider för 

verksamhetsåret 2021. 

Ett förslag har tagits fram i samråd med kommunstyrelsens ordförande, 

kommunfullmäktiges ordförande samt ekonomi- och styrningsavdelningen.  

Sammanträdena är planerade med utgångspunkt från det ekonomiska årshjulet 

som utgår från kommunallagen och kommunens ekonomistyrningsregler. Det 

handlar om budget, delårsrapport, årsredovisning och ekonomiska 

uppföljningsrapporter. 

Hänsyn har också tagits till skolans lovdagar. 

Förslaget är att det kommer att vara 10 kommunfullmäktigesammanträden under 

2021, alla förlagda på onsdagar kl. 16.00. 

Föreslagna datum är: 27 januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 

15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 till: 27

januari, 17 februari, 17 mars, 28 april, 19 maj, 16 juni, 15 september, 20

oktober, 17 november och 15 december
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Förslag på sammanträdesdagar 2021 för 

kommunstyrelse och kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
(9 dec 2020) 27 januari 
20 januari 17 februari 
10 februari 17 mars 
3 mars  
31 mars 28 april 
14 april 19 maj 
5 maj  
26 maj 16 juni 
9 juni  
25 augusti 15 september 
22 september 20 oktober 
6 oktober  
27 oktober 17 november 
24 november 15 december 
8 december (januari 2022) 

 
14 sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, förlagda till onsdagar, klockan 13.00. 
Mötets längd: cirka 3 - 4 timmar. Uppehåll i juli månad. 

10 sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, förlagda till onsdagar, klockan 16.00. 
Mötets längd: cirka 2 - 4 timmar. Uppehåll i juli och augusti månad. 
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Kommunstyrelsen 

Riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020 

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

Händelser under augusti: 

Den totala risksituationen har stärkts ytterligare under augusti. Under månaden 
fortsatte aktiemarknaden att stiga, framförallt med stöd av signaler om att den 
ekonomiska återhämtningen i världen fortsätter. Stockholmsbörsen har stigit med 
3,7% under månaden vilket har påverkat kommunens pensionsportfölj positivt. 

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 15%, att jämföras med 12% i juli. 
Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av augusti till ca 65,2 
mnkr, en ökning med 0,6%. 

Förändringar i portföljen: 
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar 
utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden och marknadsrisken.  

Orealiserade vinster uppgick vid årsskiftet till +3,6 mnkr baserat på då aktuella 
marknadsvärden. Utvecklingen i slutet av augusti visar nu på en negativ 
värdeutveckling av portföljen med -3,3 mnkr sedan årsskiftet, en förbättring i 
värderingen med 0,7 mnkr sedan juli. 

Under våren har kommunen säkrat pensionsportföljen genom att minska andelen 
aktier och istället placerat i säkrare värdepapper. Försäljningarna innebär 
reaförluster och negativa resultatposter för återföring av marknadsvärderingar med 
3,8 mnkr.  Posterna påverkar finansenhetens resultat för 2020 och utgör en stor 
osäkerhetspost i kommunens prognosarbete.    

Under augusti månad har andelen globala aktier i portföljen kunnat ökas från 5% till 
7% men med en fortsatt försiktig risknivå som grund: 
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Fördelning i portföljen i slutet av augusti: 
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1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar augusti 2020. 
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
AUGUSTI 2020 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst [text:s_golv_mknv_1] 
av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå 
betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Aktiemarknaden fortsatte att stiga under augusti månad med stöd av signaler om att den 
ekonomiska återhämtningen fortsätter. Bolagsrapporterna var klart starkare än befarat och 
många företag indikerar att de under våren inställda utdelningarna i varje fall delvis kommer 
återupptas. Centralbankerna håller fortfarande i stor utsträckning i taktpinnen för de 
finansiella marknaderna och Fed har under månaden kommunicerat ett nytt inflationsmål 
och förankrar därmed ytterligare utsikterna för det mycket låga ränteläget. Även på 
kreditmarknaderna fortsätter återhämtning med minskande kreditspreadar. 
Obligationsräntor steg dock något från låga nivåer trots centralbankernas interventioner 
vilket håller obligationsräntor på artificiellt låga nivåer. Valutarörelserna fortsatte i 
tangentens riktning men i en lugnare takt än i juli. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under 
månaden med 3,7% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) var upp 2,8% i lokal 
valuta och 2,4% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg under 
månaden med 6,7% i lokal valuta och med 5,0% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader 
steg 2,2% i lokal valuta, vilket motsvarar 0,6% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den 
svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden från 20,6% till 20,4%. Sett till 
den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg volatiliteten något från 22,8% till 23,0% medan den 
europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet sjönk, från 21,4% till 20,8%. Sett till 
valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid 
månadsskiftet handlades en dollar för 8,63 kronor, en euro för 10,31 kronor och ett brittiskt 
pund för 11,55 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 20 punkter till -1,31% för den 
reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare 
obligationen 3108 (förfall 2022) endast steg med 2 punkter till -1,11%. Yielden för den 
nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 12 
punkter till 0,47% medan yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) föll med 4 
punkter till -0,35%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 
1,36%. 
 
 

• Den totala risksituationen har stärkts under augusti. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 193,3% (189,2%).  

 

• Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, 
mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell 
allokering.  
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• Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under 
de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 3,9% och maximal andel aktier 
15%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (15%) 
den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2020-08-31 2020-07-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 65,2 0,6%
Marknadsvärderad skuld 33,7 -1,6%
Marknadsvärderad konsolidering 193,3% 4,1%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet 0,0% 0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år 0,0% 0,0%

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

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 
3,9% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 15%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2020-08-31 2020-07-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 65,2 64,8
Skyddsnivå (Mkr) 62,6 62,6
Riskbuffert (Mkr) 2,6 2,2
Aktuell marginal (%) 3,9% 3,4%
Maximal aktieexponering 15,0% 12,0%
Aktuell aktieexponering 9,3% 6,5%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 0,3% 0,0%

 
 

Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 65,2 mkr. 
Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2020-08-31 Min Max

Likvida medel 0% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 91% 50% 100%
Duration 1,1 0,0 15,0
Aktier 9% 0% 40%
   - svenska 2% 0% 15%
   - utländska 7% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 2%

Globala aktier- 7%

Nom räntor- 74%

Realräntor- 16%

Kassa- 0%

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

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
senaste månaden senaste månaden

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total 0,3% -0,1% 0,3%
Svenska aktier SIX PRX 3,9% 3,7% 0,2%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 4,4% 5,0% -0,6%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,6% 0,3% 0,3%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2019-12-31 sedan 2019-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -1,3% 0,9% -2,2%
Svenska aktier SIX PRX -14,4% 3,5% -17,9%
Utländska aktier MSCI TR World (SEK) -12,3% -2,4% -9,9%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex -5,7% -3,5% -2,2%

Källa för index: Bloomberg
 

 

Kommentarer kring eventuella avvikelser 
Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande 
pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på 
jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än 
jämförelseindexet. 
 
Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för 
valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet 
får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad 
 

Bevakning och rapportering 
För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med 
Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av 
pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att 
sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till 
de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen. 
 

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

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.. 
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Kommunstyrelsen 

Delårsrapport tertial 2 2020 

Sammanfattning 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga 

arbetet har handlat om corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 

2019 om en ny styrmodell. Från och med 2020 är utgångspunkten för budgetplan 

och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av 

covid-19 påträffades i länet. Uppdraget att säkra bland annat information, 

skolgång och vård har krävt många resurser både då det gäller chefer och andra 

nyckelpersoner. Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men 

konkurserna i regionen har varit färre jämfört med föregående år men det finns 

en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga stöden fasas ut. 

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte 

nått de nivåer som kommunen hade 2018. 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret 

visar ett resultat om 21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar 

balanskravet 2020. Kommunens resultat per sista augusti var 40,8 mnkr vilket är 

29,4 mnkr högre än samma period föregående år.   

Större delen av överskottet i årsprognosen beror på extra generella statsbidrag på 

grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett 

underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och 

vård och omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten 

minskat med 4,6 mnkr för dessa sektorer. 

Bolagen prognostiserar tillsammans en vinst om 36,5-38,5 mnkr. 

Kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning bedöms utifrån 

dagens kunskap uppfyllas vid årets slut. 

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning redovisas inte i 

denna delårsrapport. När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och 

stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt skulle skett 

har inte varit möjligt på grund av pandemin.  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
delårsrapporten, tertial 2 2020.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 

2020 har varit ett speciellt år och mycket av det strategiska och vardagliga arbetet har handlat om 

corona. Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 om en ny styrmodell. Från och med 

2020 förändrar Finspångs kommun formen och innehållet i den strategiska planen. Utgångspunkten 

för budgetplan och verksamhetsutveckling är de 17 globala målen i Agenda 2030. Vad som görs lokalt 

påverkar också globalt. Motivet för det nya 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 koncernen med en större helhetssyn. När man inför en ny styrmodell så 

kräver det lednings- och stödresurser. Att införa denna nya styrmodell på det sätt som normalt 

skulle skett har inte varit möjligt på grund av pandemin. Ett första embryo till uppföljning har dock 

ändå prioriterats men har beslutats att inte redovisas i denna delårsrapport. Men har lärt oss mycket 

och kommer att göra helårsrapportering och rapportering för 2021 bättre. 

Finspångs kommuns krisledning aktiverades den 11 mars då de första fallen av covid-19 påträffades i 

länet. Uppdraget att säkra bland annat information, skolgång och vård har krävt många resurser både 

då det gäller chefer och andra nyckelpersoner. Under sommaren har smittan stabiliserats både 

nationellt, regionalt som lokalt. Det innebär inte att pandemin är över, den pågår fortfarande. Men att 

hantera smittan klaras i vardagen och därmed har den centrala krisledningen avslutats från och med 

den 4 september. 

Varsel har intensifierats i Finspång under hösten men konkurserna i regionen har varit färre jämfört 

med föregående år men det finns en oro för att konkurserna kommer att öka när de olika statliga 

stöden fasas ut.  

Arbetslösheten i Finspång har ökat jämfört med 2019 men har än så länge inte nått de nivåer som 

kommunen hade 2018. De öppet arbetslösa som är unga har dock ökat mer än övriga grupper och 

det är dubbelt så mycket män som unga kvinnor i den gruppen. Det innebär utmaningar och behov av 

samverkan så att de kommer in på arbetsmarknaden. Jämfört med riket har Finspång dock klarat sig 

lindrigt undan konsekvenserna av pandemin, åtminstone när det gäller arbetssituationen. 

Efter delårsrapportens slut har regeringen fattat beslut om att öka anslaget till hälso- och sjukvård 

och social omsorg med ytterligare 5 mdkr för kommuners och regioners merkostnader till följd av 

covid-19 . Kommunen har ansökt om 7,5 mnkr för merkostnader som inte finns med i prognosen då 

det varit osäkert hur mycket som betalas ut. Det ökade anslaget innebär att sannolikheten är större 

att kommunen kommer få täckning för sökta merkostnader vilket kommer öka årets resultat med 7,5 

mnkr.  

Inga andra väsentliga händelser än de som nämns ovan har inträffat under eller efter delårsrapportens 

slut, men innan delårsrapporten upprättats. 

Framtid 

Det ekonomiska resultatet för 2020 speglar inte kommunens normala kostnadsläge. Under året har 

staten skjutit till medel för att dämpa effekten av pandemin och i vissa fall överkompenserat 

kostnader, till exempel sjuklönekostnader med ca 8 mnkr. Det är en pedagogisk utmaning att förklara 

kärnverksamheternas kostnader utifrån ett normalläge och deras framtida utmaningar att få 

ekonomin i balans. Regeringens aviseringar inför budgetpropositionen innebär att ingångsläget för år 

2021 ser betydligt bättre ut än tidigare i år. 
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Hur lönerörelsen utvecklar sig under hösten påverkar också kommunens kostnad för år 2020 och 

framåt. 

Åtgärder för att få ner arbetslösheten främst bland ungdomar och fortsatt fokus på att skapa fler 

möjligheter för att bygga fler bostäder är framtida utmaningar.  

I pandemins spår  

För att försöka tydliggöra effekter av pandemin, direkta såväl indirekta, innehåller delårsrapporten 

denna rubrik. 

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge pandemin pågår och när 

allt kan förväntas återgå till det vanliga. På grund av det särdeles osäkra prognosläge som rådde i 

våras kommunicerade Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett scenario1  för samhällsekonomin 

istället för att som vanligt beskriva en prognos (för innevarande och nästa år) följt av en kalkyl (för 

den längre sikten). Betydande osäkerhet kvarstår och SKR illustrerar även nu ett scenario. Vissa 

svårbedömda variabler, exempelvis löneutvecklingen bygger på antaganden, då det i nuläget knappast 

är rimligt att lägga prognoser. Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det 

andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången 

tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i den skatteunderlagsprognos som publicerades 

den 29 april (vilken låg till grund för ekonomirapporten, maj 2020). Utsikterna för BNP och 

sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras. SKR 

pekar på en fortsatt uppgång för antalet arbetslösa och att andelen arbetslösa en längre tid kommer 

att ligga över 9 procent och sannolikt hamna över 10 procent vid årsskiftet 2020/2021. Hur antalet 

personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock genuint osäkert; varför olika bedömningar av 

andelen arbetslösa en tid kommer att kunna spreta mer än vanligt. Såväl för den svenska 

konjunkturen, som för det kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den viktigaste 

bedömningspunkten. 

Bilden nedan visar att förändringar under året har skett i större omfattning än normalt.2

 

SKR räknar nu med väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 vilket för Finspång innebär 

förbättrade skatteavräkningar för båda dessa år. SKR har i tidigare prognoser underskattat inkomster 

                                                      
1 https://skr.se/download/18.2270536317406e78de8b726e/1598282532100/20032.pdf 
2 https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/ekonomiska-atgarder-med-anledning-av-

covid-19/ 
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från näringslivet; lönesumman för 2020 har ökat då permitteringslöner drar upp den genomsnittliga 

timlönen. 

Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till kommuner och regioner, vilket för 

Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av förbättrade skatteavräkningar och extra 

anslag innebär ett överskott med 30,6 mnkr jämfört med budget. 

Kommunens pensionsmedelsportfölj visar fortsatt underskott vid tertialbokslutet.  De försäljningar 

och omplaceringar som genomfördes under våren med minskad andel aktier har resultatmässigt 

inneburit reaförluster och negativa resultatposter vid återföring av marknadsvärderingar med totalt 

cirka 4 mnkr. Under det andra tertialet har marknadsutvecklingen varit mer positiv vilket medfört att 

kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

 

 

 

Stöd till näringslivet 

Den politiska ledningen beslutade tidigt under våren om ett lokalt stödpaket. Paket består 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. 

Finspångs kommun har i dagsläget beviljat anstånd för 12 företag från det lokala näringslivet. Två 

företag har fått tidigare utbetalning samt ett borgensåtagande har beviljats amorteringsfritt. 

Stödpaketet innebär idag åtgärder motsvarande 0,4 mnkr. 

Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn 

På grund av den rådande pandemin gör vi en övergripande analys av sjukfrånvaron och frånvaro för 

vård av barn. Dessa kostnader kommer inte i alla delar att visas i aktiviteterna för corona och därför 

lyfter vi dem särskilt under nedanstående rubriker. 

Sjukfrånvaro 

Statens ersättningar för sjukfrånvaron ges med olika förutsättningar under detta år. För perioden 

januari till och med mars ges ingen ersättning. För perioden april till och med juli ges i princip full 

kostnadsersättning för sjuklönekostnaderna vilket innebär att kommunen fått 11 mnkr i ersättning för 

dessa månader. För augusti och september finns beslut på att kompensera för den del 

Scenario i 
stället för 
prognos 

Lägre 
skatteintäkter 

Stöd 
näringslivet och 

ökad 
arbetslöshet 

Ökade 
sjukfrånvaro 

och VAB 

Förändrade 
volymer 

intäkter och 
kostnader 

Ovisshet 

Hur länge och 
vilken 

omfattning? 
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sjuklönekostnadsdel som överstiger viss en procentandel som styrs av vilket intervall arbetsgivarens 

totala lönekostnad härrör sig till. Preliminärt så skulle kompensation för augusti innebära en 

ersättning på 0,3 mnkr vilket är betydligt lägre än tidigare. Denna ersättning är inte medtagen i 

prognosen för kommunen utan kommer förbättra resultatet. Regeringen föreslår att kompensationen 

till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med 

den 31 december 2020. Ersättningen för sjukfrånvaron är svår att prognostisera då principerna för 

ersättning justerats kontinuerligt. Vad kommunen får i ersättning påverkar kommunens faktiska 

resultat 2020. 

 

 
Sjukfrånvaron har ökat från och med mars 2020. Skillnaderna mellan 2020 och 2019 har minskat de 

senaste månaderna.  

 

 

Antalet anställda som är borta en dag har ökat med 20% i mars 2020 jämfört med mars föregående 

år. Vi ser att den stora skillnaden i frånvaron mellan åren stabiliseras. Det blir viktigt att följa utvecklingen 

under hösten och om frånvaro ökar till vårens nivåer. 
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Frånvarodag 15-28 har ökat med 353 % med april som jämförelse-månad mellan åren och denna frånvaro 

bekostas av kommunen.  

Det är rimligt att tro att pandemin har en stor betydelse för förändringen av sjukfrånvaron mellan 

åren. Detta för att arbetstagaren vid minsta symptom ska stanna hemma. Det finns flera symptom 

och arbetstagaren ska vara hemma symptomfri i minst två dagar. 

Vård av barn 

Pandemin påverkar även frånvaron för vård av sjukt barn (VAB).  

 

Vi ser att antalet frånvarodagar för VAB har ökat jämfört med 2019 (jmf månad mars) med 12 %. Vi 

kan se en nedgång av frånvarodagar i april och maj jämfört med förra året.  Juni hade en högre 

frånvaro jämfört med förra året. En ökad frånvaro för VAB innebär inte en kostnadsökning av 

personalkostnader men det blir en ökad administration vid behov av vikarier vilket innebär en ökad 

belastning för bemanningscentralen.  

Om vård av sjukt barn ökar för Finspångs kommuns medborgare kommer barnens närvaro på 

förskola, skola och fritidshem att minska. Sektor utbildning kan se en minskad närvaro inom förskola, 

skola och fritidshem.  

Minskade volymerna inom sektor utbildning innebär även minskade intäkter för sektor 

samhällsbyggnad för tex förskole- och skolluncher. 

Aktiviteter för corona 

För att kunna mäta effekterna av coronakrisen har kommunen skapat särskilda aktiviteter i 

bokföringen för att särredovisa kostnaderna. Sjukfrånvaron ingår till största delen inte i dessa då det 

är svårt att avgöra vad som beror på coronakrisen och vad som är ordinarie frånvaro. 

Kostnadseffekterna av coronakrisen delas in i interna omflyttningar och externa kostnadsökningar 

och redovisas sektorsvis. 

Sektor samhällsbyggnads ekonomi påverkas när det gäller främst bortfall av intäkter men också 

utökade kostnader i form av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. 

Summan av de minskade intäkter är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona 

är en intern omfördelning där minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade 
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kostnader för köpande sektorer. Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel 

prognostiseras mindre intäkter inom alkohol- och tobakhandläggning. 

Sektor vård och omsorg har en ny enhet, korttidsboendet Bönnern, som skapats för att kunna ta 

emot smittade personer med det nya coronaviruset.  

Tabell över interna omflyttningar av intäkter och kostnader på grund av corona (aktivitet 998). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  200  200 

Social omsorg     

Samhällsbyggnad  74 -2 400  

Utbildning     

Vård och omsorg  1 979  2 500 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  2 253 -2 400 2 700 

 
Tabell över minskade intäkter och utökade kostnader på grund av corona (aktivitet 999). 

Sektor Utfall Prognos 

Tkr Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

Politisk organisation     

Ledningsstab  190  450 

Social omsorg  454  454 

Samhällsbyggnad  53 -335  

Utbildning  227  227 

Vård och omsorg  4 082  5 098 

Kommungemensamma 

kostnader 

    

Finansenheten     

SUMMA  5 006 -335 6 229 

 

Övriga effekter 

Finspångs kommun har 1 mnkr lägre kostnader för kurser och konferenser januari till och med 

augusti jämfört med 2019. Jämför man med de senaste fem åren så är skillnaden ännu större. Det 

finns även ett tydligt samband med minskade kostnader för tågresor och hotellnätter vilket ger en 

lägre kostnad 2020. 
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Regeringen har som en ytterligare åtgärd beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden mars-juni 

från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket medfört 

en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr och redovisas under Finansenheten.   

Pandemin har inneburit att kommunens digitalisering fått en skjuts framåt främst genom användandet 

av digitala möten och dels genom att skolan har utvecklat digitala metoder och genomfört 

gymnasieundervisningen på distans.  

Särskilda statsbidrag på grund av corona 

Finspångs kommun kommer att rekvirera två riktade statsbidrag på grund av corona. 

En ersättning på 68 tkr till Finspångs kommun för ökad kostnad för tillsyn av tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen finns att rekvirera. Ersättningen hanteras av sektor 

samhällsbyggnad. 

Socialstyrelsen hanterar ett statsbidrag för 2020 till regioner och kommuner vars syfte är att 

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av 

sjukdomen covid-19. Finspångs kommun har skickat in en ansökan om totalt 7,5 mnkr men 

kommunen har ännu inte fått besked om ersättning. Regeringen har hittills avsatt 5 miljarder till detta 

men enligt nyhetsrapportering så är ansökningarna från regioner och kommuner långt över 5 

miljarder3. Kommer kommunen få ersättningen i sin helhet så innebär det en förbättring av resultatet 

med 7,5 mnkr. Detta statsbidrag har kommunen även möjlighet att ansöka för perioden 1 september-

30 november. 4 

I tabellen nedan redovisas per sektor det sökta statsbidraget avseende verksamheter inom hälso- och 

sjukvård respektive socialtjänst. 

Sektor Sökt belopp i tkr för 

period 1 februari till 

31 augusti 

Ledningsstab 331 

Social omsorg 497 

Samhällsbyggnad 568 

Utbildning 15 

Vård och omsorg 6 111 

SUMMA 7 521 

 

  

                                                      
3
 https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/09/kommuner-och-regioner-vill-ha-11-miljarder-kronor-for-

coronavard/ 
4 https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/regioner/statsbidrag-till-regioner-och-kommuner-till-foljd-av-sjukdomen-

covid-19/ 
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Förkortad finansiell analys 

 Den förkortade finansiella analysen är en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och 

utveckling under perioden 2017-2020. Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i 

den fördjupade analysen i årsbokslutet utifrån perspektiven resultat/kapacitet och risk/kontroll. 

 

 
 
Kommunens prognos för 2020 pekar i augusti månad mot ett resultat på 21,6 mnkr, vilket är en 

avvikelse mot budget på 7,9 mnkr. Prognosen har förbättrats med ytterligare 32,8 mnkr sedan 

föregående prognostillfälle i maj vilket främst beror på extra generella statsbidrag. Statsbidragen 

påverkar alla nyckeltal presenterade i tabellen ovan. 

 

Prognosens nettokostnader uppgår till 98 procent av skatteintäkterna, utjämningsbidrag och 

finansnetto. Det är en minskning med 1,0 procent jämfört med 2019. Verksamhetens nettokostnader 

är högre jämfört med föregående år, vilket beror på ökade kostnader i verksamheten. Redovisas en 

nettokostnadsandel över 100 procent har kommunen en negativ balans mellan löpande kostnader 

och intäkter och därmed ett underskott i resultatet. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor del av investeringarna som kan finansieras 

med årets resultat plus avskrivningar. 100 procent innebär att kommunen själv kunnat finansiera 

samtliga investeringar. I prognosen för 2020 är självfinansieringsgraden 100 procent.  

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga betalningsberedskap, det vill säga hur stor del av 

kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet kommunen har desto lägre 

är skuldsättningsgraden. Viktigt för en god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid 

inte försvagas utan bibehålls eller utvecklas positivt.  

I prognosen ökar soliditeten med 1 procent till 28 procent, det beror främst på det prognostiserade 

överskottet. 

 

 

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom 

den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed 

låg potentiell risk. Ett mått som mäter likviditeten eller betalningsförmågan på kort sikt är 

kassalikviditeten. Om måttet är över 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som 

de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens 

kassalikviditet är mycket god. 

Kommunens borgensåtaganden har minskat med 1,8 mnkr sedan föregående år vilket är bra då det 

minskar kommunens ekonomiska risker. 

För kommunen totalt är den positiva budgetavvikelsen 8,0 mnkr. Ser man till verksamheterna så är 

det sektorerna social omsorg, vård och omsorg och utbildning som står för de negativa 

budgetavvikelserna om 42,9 mnkr, övriga sektorer står för positiva budgetavvikelser om 50,9 mnkr. 

Resultat och kapacitet

Finansiella nyckeltal 2017-2020 2017 2018 2019

Prognos 

2020

Nettokostnadsandel inkl finansnetto (%) 98,2 98,3 99,0 98,0
Årets resultat, mnkr 22,9 22,5 13,0 22,0
Resultat/skatteintäkter o generella statsbidrag (%) 1,8 1,7 1,0 2,0
Självfinanseringsgrad av nettoinv (%) 100 100 74 100
Soliditet (%) 27 28 28 29

Risk-kontroll

Finansiella nyckeltal 2016-2020 2016 2017 2018 2019

Prognos 

2020

Kassalikviditet (%) 113 101 101 107 114
Finansiella nettotillgångar, mkr -275 -279 -239 -239 -210
Borgensåtagande, mkr 21 20 19 5 3
Budgetavvikelse årets resultat, mkr 56,0 10,4 9,9 0,3 8
Balanskravet uppfyllt Ja Ja Ja Ja Ja
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De negativa prognoserna har varit kända sedan första prognostillfället men de har minskat för varje 

prognostillfälle.  

Förväntad utveckling utifrån målen om god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmål nås. 

De finansiella målen som kommunfullmäktige fastslagit i strategisk plan för 2020 är styrande för vad 

kommunen långsiktigt vill uppnå i frågan om förmögenhetsutveckling, verksamhetens omfattning och 

finansiering. 

Verksamhetsmålen skapar förutsättning för ett effektivt resursutnyttjande av kommunens medel.  

I verksamhetsmålen bör det därför finnas ett tydligt samband mellan resurser, prestation och 

effekter. 

Kommunfullmäktige kan i samband med budgetbeslut fatta beslut om avsteg från målen i dokumentet 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. För 2020 beslutade kommunfullmäktige att målnivån för 

årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag ska vara 1 procent för att ge utrymme för 

särskilda satsningar. 

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

När man inför en ny styrmodell så kräver det lednings- och stödresurser. Att införa denna nya 

styrmodell på det sätt som normalt skulle skett har inte varit möjligt på grund av pandemin. Ett första 

embryo till uppföljning har dock ändå prioriterats men har beslutats att inte redovisas i denna 

delårsrapport. 

  

Finansiella mål Resultat Måluppfyllelse

Årets resultat (före balanskravsutredningen) ska årligen 

uppgå till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning. För 2020 är målet 1 

procent.

Årets resultat enligt prognosen uppgår till 2,0 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag.
Målet bedöms uppfyllas.

Eget kapital ska inflationssäkras.

Årets resultat enligt prognosen uppgår till 3,5 procent av 

eget kapital. Inflationen (KPI) ligger i augusti 2020 på 0,8 

procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Soliditeten  enligt blandmodellen ska öka eller hålls 

oförändrad. Soliditeten  inklusive pensionsförpliktelsen ska 

vara större än noll.

Soliditeten enligt blandmodellen beräknas öka med 1 

procent. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelsen är 9 

procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Verksamhetens nettokostnaden ska inte öka snabbare 

än skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning.

Verksamhetens nettokostnader ökar enligt prognosen med 

3,8 procent. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka 

med 5,1 procent.

Målet bedöms uppfyllas.

Investeringar bör finansieras med egna medel. Endast 

stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som 

innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.

Självfinansieringsgraden vid delåret uppgår till 100 %. Målet bedöms uppfyllas.

Skattesatsen ska vara oförändrad. Skattesatsen är oförändrad. Målet är uppfyllt.
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Prognos för året 

Tabellen nedan visar helårsprognosen i förhållande till budgeten uppdelat per sektor. 

 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 

21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. Finansenhetens överskott beror till större delen 

på extra generella statsbidrag på grund av pandemin. Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för 

året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, utbildning och vård och 

omsorg. I jämförelse med prognosen i majrapporten har underskotten minskat med 4,6 mnkr för 

dessa sektorer. Sektor samhällsbyggnad prognostiserar nu ett överskott jämfört med budget på 1,9 

mnkr.   

  

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 1 170 0

Kostnader -15 409 -13 959 1 450

Politisk organisation -14 239 -12 789 1 450

Intäkter 55 750 58 209 2 459

Kostnader -168 367 -168 326 41

Ledningsstab -112 617 -110 117 2 500

Intäkter 55 705 52 766 -2 939

Kostnader -288 686 -309 276 -20 590

Social omsorg -232 981 -256 510 -23 529

Intäkter 211 933 209 439 -2 494

Kostnader -291 069 -286 582 4 487

Samhällsbyggnad -79 136 -77 143 1 993

Intäkter 91 407 97 340 5 934

Kostnader -646 679 -661 312 -14 634

Utbildning -555 272 -563 972 -8 700

Intäkter 118 257 118 346 90

Kostnader -415 460 -426 269 -10 809

Vård och omsorg -297 203 -307 922 -10 719

Intäkter 11 430 11 430 0

Kostnader -47 231 -34 631 12 600

Kommungemensamma 

kostnader

-35 801 -23 201 12 600

Intäkter 1 688 771 1 710 688 21 917

Kostnader -347 945 -337 462 10 483

Finansenheten 1 340 826 1 373 226 32 400

Total 13 577 21 571 7 994
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Bedömning balanskravsresultat 

I kommunallagen 11 kap 1 § stadgas att en kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. Exakt vad god ekonomisk hushållning innebär varierar från organisation till organisation. 

Finspångs kommuns prognostiserade överskott innebär att kommunen klarar balanskravet 2020. 

 

Koncernen i korthet 

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (moderbolag) 

Moderbolaget prognostiserar ett negativt resultat på 1,2 mnkr vilket är 0,1 mnkr mer är budgeterat. 

Intäkter för innevarande år blir högre än föregående år då Gästgiveriet tidvis stod utan hyresgäst. 

Kostnader för fastighetsskötsel blir något lägre, eftersom inga obligatoriska ventilationskontroller 

genomförs under 2020. Avskrivningar ökar markant jämfört med föregående år beroende på 

återföringar av nedskrivningar i samband med årsbokslutet 2019. 

Koncernbidrag är i dagsläget obestämda, prognosen utgår från bidrag om totalt sett 0,6 mnkr. Dessa 

kommer ses över och beslutas om under slutet av året. 

Finspångs Tekniska Verk AB 

Bolaget redovisar per sista augusti ett resultat efter finansiella poster på 14,5 mnkr, efter justering av 

VA och avfalls resultat. För helåret prognostiseras ett resultat efter finansiella poster och justering av 

VA och avfalls resultat på 15,6 mnkr.  

De största skillnaderna mellan helårsprognosen per sista april och nuvarande helårsprognos är lägre 

intäkter för energi, 1 mnkr, på grund av den milda vintern under januari-mars. Prognosen för intäkter 

förbränning avfall sänks ytterligare och redovisar nu 2,5 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Det beror 

på att leveranser av sopor delvis uteblev under en period och de sopor som levererades blev till ett 

lägre pris per ton.  

På kostnadssidan är det en sänkning med ytterligare 1,1 mnkr, jämfört med föregående prognos, för 

lägre bränslekostnad av Bioolja, med tanke på den milda vintern årets första månader. Ökade 

rörelsekostnader på 1 mnkr främst inom energiavdelningen som förbrukningsmaterial som kalk, och 

reservdelar. 

Fortsatt stort fokus på besparingsåtgärder inom VA, dock pekar prognosen på ett något sämre 

resultat jämfört med prognosen per sista april. 

Vallonbygden 

Resultatet efter finansnetto per sista augusti är ett positivt resultat på 34,2 mnkr, varav 

realisationsresultatet försäljning av Hällestadgården är 22,9 mnkr. Intäkterna för den egna 

verksamheten har ökat med 1,5 mnkr vilket huvudsakligen utgörs av ökade hyresintäkter. De största 

förändringarna i driftskostnaderna är ökade kostnader för reparationer och löpande underhåll, 1,2 

mnkr, samt för VA. Fastighetsskötsel har minskat med 0,7 mnkr vilket till största delen beror på 

mindre halkbekämpning i år jämfört med föregående år. Underhållet för egna fastigheter ligger cirka 

Årets resultat med hänsyn tagen till Prognos

balanskravet 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 75 988 22 893 22 468 13 044 21 571

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -15 459 -2 453 -5 299 -189 -231

+ Realisationsvinster pensionsfond -8 519 -957 1 108

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 298 -3 151 70

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60 529 20 440 8 948 9 011 25 214

Upplösning pensionsreserv -466

Ianspråkstagna markeringar * -592

Årets justerade resultat mot balanskravet 60 529 19 974 8 356 9 011 25 214

*2018 från bostadspolitiska åtgärder - miljöingenjörstjänst, från försäkringsfond
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2,9 mnkr lägre jämfört med föregående år. En förklaring till lägre underhållskostnader är att bolaget 

bokar mer som löpande underhåll, då enligt K-3 reglerna i stort allt planerat underhåll ska aktiveras. 

Prognosen för helåret 2020 visar ett positivt resultat på 22-24 mnkr för hela bolaget. 

 

Finspångs Stadsnät Finet AB 

Bolaget redovisar per sista augusti ett positivt resultat före skatt på 1,1 mnkr. Anledningen till det 

stora positiva resultatet är att bolaget under 2019 inte hann fiberansluta så många fastigheter som 

planerats, och projekten har istället kunnat avslutas och faktureras kunderna under första halvåret 

2020.  

Bolaget beräknar att ha ett positivt resultat vid årets slut om 0,1 mnkr. 

 

RÄKENSKAPER 

 

Resultaträkning 

 

  

Delårsresultat Delårsresultat Årsbudget Årsprognos Budget-

Belopp i tkr 2019-08-31 2020-08-31 2020 2020 avvikelse

Verksamhetens intäkter                        Not 2 177 099 179 579 241 563 250 939 9 376
Verksamhetens kostnader                     Not 2 -1 017 057 -1 014 962 -1 529 995 -1 560 584 -30 588
Avskrivningar                                         Not 3 -34 596 -35 123 -58 639 -56 382 2 257
Verksamhetens nettokostnader              -874 554 -870 506 -1 347 071 -1 366 027 -18 956

Skatteintäkter                                             Not 4 681 358 685 043 1 038 735 1 029 898 -8 837
Generella statsbidrag och utjämning Not 5 203 282 231 853 325 195 364 632 39 437
Verksamhetens resultat 10 086 46 390 16 859 28 503 11 644

Finansiella intäkter                                     Not 6 18 368 12 536 24 107 17 668 -6 439
Finansiella kostnader                                 Not 7 -17 080 -18 112 -27 389 -24 600 2 789

Resultat efter finansiella poster 11 374 40 814 13 577 21 571 7 994

Extraordinära poster 0 0 0 0 0
Årets resultat 11 374 40 814 13 577 21 571 7 994
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Balansräkning 

 

Bokslut Delårsrapport

Belopp i tkr 2019-12-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 8 3 991 4 744
Materiella anläggningstillgångar Not 9

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 797 135 771 021
Maskiner och inventarier 64 820 61 198
Pågående nyanläggningar 34 564 82 325

Finansiella anläggningstillgångar           Not 10 924 806 938 183
Summa anläggningstillgångar 1 825 316 1 857 471

Bidrag till statlig infrastruktur Not 11 11 200 10 827

Omsättningstillgångar                          

Förråd                                                    Not 12 459 333
Övriga omsättningstillgångar 3 000 3 000
Fordringar                                              Not 13 96 819 101 410
Kortfristiga placeringar Not 14 68 441 65 130
Kassa och bank 93 202 119 843
Summa omsättningstillgångar 261 921 289 716

SUMMA TILLGÅNGAR 2 098 437 2 158 014

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital                                               

Årets resultat                                Not 15 13 044 40 814
Övrigt eget kapital Not 15 580 367 596 788

Summa eget kapital 593 411 637 601

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser                   Not 16 82 535 89 544
Andra avsättningar Not 17 6 475 5 468
Summa avsättningar 89 010 95 012

Skulder

Långfristiga skulder 1 173 761 1 171 768
Kortfristiga skulder                                   Not 18 242 255 253 633
Summa skulder 1 416 016 1 425 401

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 098 437 2 158 014

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
 - Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna 

eller avsättningarna* Not 19 433 872 434 585

 - Övriga ansvarsförbindelser Not 20 4 847 3 059
*) Inklusive löneskatt
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Kassaflödesanalys 

 

  

Delårsrapport Delårsrapport

Belopp i tkr 2019-08-31 2020-08-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 11 374 40 814
Justering för ej likviditetspåverkande poster                           Not 21 41 438 41 475
Övriga likviditetspåverkande poster Not 22 0 0
Poster som redovisas i annan sektion Not 23 -145 -231
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 52 667 82 058

Förändring i rörelsekapital

Ökning/minskning varulager 162 126
Ökning/minskning expl fast 0 0
Ökning/minskning fordringar 7 150 -4 591
Ökning/minskning kortfristiga placeringar -14 173 3 311
Ökning/minskning skulder -22 669 11 378
Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 137 92 282

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 556 -53 939
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 178 291
Förvärv finansiella tillgångar 0 0
Försäljning finansiella tillgångar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamhet -18 378 -53 648

Finansieringsverksamhet

Förändring långa fordringar -21 500 -10 000
Upptagna lån/långfr skulder 14 000 0
Amortering av skuld 0 -1 993
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -7 500 -11 993

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0

Förändring av likvida medel -2 741 26 641
Likvida medel vid årets början 113 996 93 202
Likvida medel vid periodens slut 111 255 119 843
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Noter 

 

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

I övrigt följer kommunen god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av 

Rådet för kommunal redovisning (RKR). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har

använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen med undantag för:

Övriga upplysningar

RESULTATRÄKNINGENS NOTER

190831 200831

Kommunen - Verksamhetens intäkter

Statsbidrag 103 468 107 884

Avgifter/Taxor 27 894 28 537

Övriga externa intäkter 45 737 43 158

Summa 177 099 179 579

Kommunen - Verksamhetens kostnader

Löner/ Arvoden 492 113 491 017

Pensionskostnader 45 078 46 488

Personalomkostnader inkl löneskatt 163 838 162 561

Upplösning av bidrag till statlig infrastrukturell investering 373 373

Utlämnade bidrag 33 850 35 634

Övriga externa kostnader 281 805 278 889

Interna poster

Jämförelsestörande poster

Summa 1 017 057 1 014 962

Räkenskapsrevision 190831 200831

Total kostnad för räkenskapsrevision 108 0

Summa 108 0

Ingen kostnad för räkenskapsrevision är ännu upparbetad. Verksamhetrevision uppgår

 till 0,2 mnkr per 200831.

   - Extra generella statsbidrag utifrån corona. Har hanteras enligt RKR:s utkast och bokförts från och

     med den månad beslut fattats och periodierats med lika delar resterande del av året.

   - Förändringen av semesterlöneskulden och okompenserad övertid bokförs inte vid delåret.

År 2020 är ett annorlunda år på grund av pandemin med bland annat ökade kostnader och extra 

generella statsbidrag som följd. Detta påverkar  jämförelsen mellan räkenskapsåren. 

Cyklisk avvikelse mot budget finns på grund av att budget fördelas jämnt över året men viss verksamhet 

såsom inom sektor utbildning bedrivs terminsvis. Skillnader på grund av säsongsvariationer förekommer 

inom sektor samhällsbyggnad för till exempel uppvärmningskostnader och snöröjning. Beskrivning av 

effekter finns under respektive sektor i driftsredovisningen.

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER
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Budgetramarnas förändring 2020

Driftramar Anslag Ram- Budget

2020 justering 2020

Kommunfullmäktige -4 520 520 -4 000

Överförmyndaren -2 705 -26 -2 731

Revision -1 223 0 -1 223

Valnämnd -65 0 -65

Bygg- och miljönämnden -129 0 -129

Kommunstyrelsen -5 571 -520 -6 091

Ledningsstaben -114 261 1 644 -112 617

Sektor samhällsbyggnad -74 353 -4 783 -79 136

Sektor utbildning -543 671 -11 601 -555 272

Sektor social omsorg -227 107 -5 874 -232 981

Sektor vård och omsorg -289 896 -7 307 -297 203

Kommungemensamma kostnader -63 461 27 660 -35 801

Finansenheten 1 340 540 287 1 340 827

varav ombudgeteringar från eget kapital 0 0

Summa 13 577 0 13 577

Under perioden ramjusterades budgetmedel från kommungemensamma kostnader 

till sektorerna utifrån utfallet av 2019 års lönerevision, medel för digitalisering

samt utvecklingspotten.

NOT 3 AVSKRIVNINGAR 190831 200831

Avskrivningar enligt plan 34 596 35 123

Nedskrivningar 0 0

Summa 34 596 35 123

NOT 4 KOMMUNALSKATTEINTÄKTER

Preliminära skatteintäkter 687 690 695 079

Slutavräkning föregående år 947 -4 667

Preliminär slutavräkning -7 279 -5 369

Summa 681 358 685 043

NOT 5 KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

Fastighetsavgift 32 018 32 751

Inkomstutjämningsbidrag 139 012 144 478

Regleringsbidrag/avgift 10 162 14 935

Bidrag LSS-utjämning 7 777 9 776

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 4 877 6 390

Införandebidrag 0 423

Tillf kommunstöd ensamkommande unga 258 0

Tillf statsbidr 0 17 799

Välfärdsmiljarderna 9 178 5 301

Summa 203 282 231 853

Utgörs av planenliga avskrivningar, som beräknas på 

anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
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NOT 6 FINANSIELLA INTÄKTER

Ränta, rörliga medel 369 690

Ränta, internt utlämnade lån 12 852 12 650

Utdelning aktier 115 18

Utdelning Kommuninvest 2 205 723

Ränteintäkter derivat 0 156

Reavinst förs finansiell omstillgång 2 827 996

Återf värder. finansiell omstillgång 0 -2 697

Summa 18 368 12 536

NOT 7 FINANSIELLA KOSTNADER

Ränta på lån 5 145 5 536

Ränta pensionsskuld 2 128 1 591

Räntekostnader derivat 9 569 8 679

Övriga räntekostnader 238 2 306

Summa 17 080 18 112

BALANSRÄKNINGENS NOTER

191231 200831

NOT 8 IMATERIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 4 237 7 723

Årets nyanskaffningar 3 486 1 662

Utgående anskaffningsvärde 7 723 9 385

Ackumulerade avskrivningar -2 921 -3 732

Årets avskrivningar -811 -909

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 732 -4 641

Summa 3 991 4 744

Avskrivningstider (genomsnittliga) 5 8

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella tillgångar.

Se upplysningar om redovisningsprinciper.

NOT 9 FASTIGHETER & ANLÄGGNINGAR 

MASKINER & INVENTARIER 191231 200831

Markreserv

Ingående anskaffningsvärde 13 114 13 097

Årets nyanskaffningar 0 0

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets fsg ack avsk 0 0

Årets avskrivningar -17 0

Utgående restvärde 13 097 13 097
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Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 1 087 882 1 136 579

Årets nyanskaffningar 51 145 695

Årets försäljningar/utrangeringar -2 448 0

Utgående anskaffningsvärde 1 136 579 1 137 274

Ingående ackumulerade avskrivningar -469 816 -503 101

Årets avskrivningar -35 425 -22 899

Årets försäljningar/utrangeringar 2 140 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -503 101 -526 000

Utgående restvärde 633 478 611 274

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 116 280 124 123

Årets nyanskaffningar 7 843 261

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 124 123 124 384

Ingående ackumulerade avskrivningar -49 801 -52 967

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Årets avskrivningar -3 167 -1 847

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 967 -54 814

Utgående restvärde 71 155 69 570

Fastigheter för annan verksamhet 191231 200831

Ingående anskaffningsvärde 101 682 106 494

Årets nyanskaffningar 4 845 0

Årets försäljningar/utrangeringar -33 -60

Utgående anskaffningsvärde 106 494 106 434

Ackumulerade avskrivningar -23 763 -27 089

Årets avskrivningar -3 326 -2 263

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 089 -29 352

Utgående restvärde 79 405 77 082
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Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 1 087 882 1 136 579

Årets nyanskaffningar 51 145 695

Årets försäljningar/utrangeringar -2 448 0

Utgående anskaffningsvärde 1 136 579 1 137 274

Ingående ackumulerade avskrivningar -469 816 -503 101

Årets avskrivningar -35 425 -22 899

Årets försäljningar/utrangeringar 2 140 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -503 101 -526 000

Utgående restvärde 633 478 611 274

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 116 280 124 123

Årets nyanskaffningar 7 843 261

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 124 123 124 384

Ingående ackumulerade avskrivningar -49 801 -52 967

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Årets omklassificeringar 0 0

Årets avskrivningar -3 167 -1 847

Utgående ackumulerade avskrivningar -52 967 -54 814

Utgående restvärde 71 155 69 570

Fastigheter för annan verksamhet 191231 200831

Ingående anskaffningsvärde 101 682 106 494

Årets nyanskaffningar 4 845 0

Årets försäljningar/utrangeringar -33 -60

Utgående anskaffningsvärde 106 494 106 434

Ackumulerade avskrivningar -23 763 -27 089

Årets avskrivningar -3 326 -2 263

Årets försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -27 089 -29 352

Utgående restvärde 79 405 77 082

Övriga fastigheter

Avskrivningstider (genomsnittliga) 26 39

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar i mark, 

byggnader och tekniska anläggningar,  se upplysningar

 om redovisningsprinciper.
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Maskiner, fordon, inventarier

Ingående anskaffningsvärde 180 082 193 080

Årets nyanskaffningar 13 941 3 560

Årets försäljningar/utrangeringar -943 -24

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 193 080 196 616

Ingående ackumulerade avskrivningar -118 865 -128 261

Årets avskrivningar -10 316 -7 163

Årets försäljningar/utrangeringar 921 5

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -128 261 -135 419

Utgående restvärde 64 820 61 197

Avskrivningstider (genomsnittliga) 10 14

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner, inventarier och fordon.

Se upplysningar om redovisningsprinciper.

Pågående investeringar

Ingående anskaffningsvärde 63 807 34 564

Årets nyanskaffningar 51 200 53 939

Årets avslutade projekt -81 261 -6 178

Preliminära avskrivningar 818 0

Utgående restvärde 34 564 82 325

Summa materiella anläggningstillgångar 896 519 914 544

Aktier och andelar 

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB* 8 900 12 277

Föreningen Folkets Hus i Finspång u p a 36 36

Kommentusgruppen 2 2

Inera 42 42

Östsvenska Yrkeshögskolan AB 50 50

Summa 9 030 12 407

Medlemsinsats Kommuninvest 7 855 7 855

Förlagsbevis Kommuninvest 4 100 4 100

Långfristiga fordringar 

Kommunala bolag 903 521 913 521

HSB:s brf Majelden 0 0

Kommuninvest 0 0

Övriga 300 300

Summa 903 821 913 821

Summa finansiella anläggningstillgångar 924 806 938 183

* Rättelse av klassificeringsfel. 3 377 tkr förs från eget kapital till aktier och andelar.

Rättelsen sker från och med delårsrapport 20-08-31.

NOT 10 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 11 BIDRAG STATLIG 

INFRASTRUKTUR 191231 200831

Bidrag; GC-väg Finspång Svärtinge 11 000 11 000

Uppl GC-väg Finspång Svärtinge -2 200 -2 493

Åtgärder rv 51 Slottsvägen 3 000 3 000

Uppl GC-väg rv 51 Slottsvägen -600 -680

Summa 11 200 10 827

NOT 12 FÖRRÅD

Summa 459 333

NOT 13 FORDRINGAR

Kundfordringar 8 199 8 981

Statsbidragsfordringar 52 883 69 186

Interimsfordringar 14 954 5 863

Momsfordran 13 273 5 008

Kortfristig fordran koncernföretag 116 3 042

Övriga fordringar 7 395 9 330

Summa 96 819 101 410

NOT 14 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 191231 200831

Aktieindexfonder

Ingående balans 6 525 10 242

Årets försäljningar -3 976 -8 882

Årets köp 5 960 1 600

Värdereglering verkligt värde 1 733 4

Utgående balans 10 242 2 963

Realränteobligationer

Ingående balans 11 500 10 769

Årets försäljningar -99 0

Årets köp 0 0

Värdereglering verkligt värde -631 -80

Utgående balans 10 769 10 689

Företagscertifikat

Ingående balans 5 057 9 091

Årets försäljningar -1 453 -6 060

Årets köp 5 200 0

Värdereglering verkligt värde 286 -66

Utgående balans 9 091 2 965

Obilgationer och andra värdepapper

Ingående balans 29 050 38 338

Årets försäljningar -9 118 -23 770

Årets köp 16 644 33 631

Värdereglering verkligt värde 1 762 314

Utgående balans 38 338 48 513

Summa 68 440 65 130
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NOT 15 EGET KAPITAL 191231 200831

Ingående eget kapital enl balansräkningen 591 439 593 411

Byte av redovisningsprincip för värdering av 

finansiella instrument -11 073

Justeringspost* 3 377

Årets resultat 13 044 40 814

Eget kapital efter justering 593 411 637 602

Årets resultat med hänsyn tagen till 

balanskravet 2019 2020

Årets resultat 13 044 21 571

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -189 -231

 -/+ Realisationsvinster/förluster pensionsfond -957 1 108

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3 151 70

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 264 2 696

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 9 011 25 214

Ianspråkstagna markeringar *

Årets justerade resultat mot balanskravet 9 011 25 214

varav resultatutjämningsreserv 

 - årets avsättning 10 000 10 000

varav reserverat för affärsmässig verksamhet

Reservation bostadspolitiska åtgärder 12 410 12 410

varav markeringar under KS

 - arbetsmarknadspolitiska åtgärder 9 534 9 534

 - personalpolitiska åtgärder 5 000 5 000

 - uppbyggnad pensionsreserv 45 160 45 160

 - försäkringsfond 1 941 1 941

 - transportenheten 2 086 2 086

 - civilförsvaret 43 43

NOT 16 AVSÄTTNINGAR TILL PENSIONER 191231 200831

Pensionsbehållning 0 0

Förmånsbestämd ålderspension 42 330 48 656

Pensionsskuld FFIA 1 448 1 437

Särskild avtalspension 12 563 12 364

Pension till efterlevande 899 767

PA-KL pensioner 6 824 6 197

Visstidspension 0 0

Andra pensionsavsättningar 2 357 2 641

Särskild löneskatt 16 114 17 482

Summa 82 535 89 544

Aktualiseringsgrad % 95 95

* Rättelse av klassificeringsfel. 3 377 tkr förs från eget kapital till aktier och andelar.

Rättelsen sker från och med delårsrapport 20-08-31.
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Ingående avsättning inkl löneskatt 75 637 82 535

Pensionsutbetalningar -3 065 -2 014

Pensionsskuld FFIA -661 -11

Nyintjänad pension 6 425 5 869

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 842 1 591

Nya efterlevandepensioner 172 1

Övriga poster 565 -13

Förändring av löneskatt 1 347 1 368

Politikeravsättningar 273 217

Summa pensionsförpliktelser och löneskatt 82 535 89 544

pensionsmedelsförvaltning

(inkl likvida medel)

Avsättning pensioner och liknande förpliktelser 82 535 89 544

Ansvarsförbindelser 433 872 434 585

Summa 516 407 524 129

Kortfristiga placeringar, marknadsvärde -68 441 65 130

447 966 458 999

Återlånade medel

Tillgångsslag

Realräntor 18% 16%

Nominella räntor 54% 74%

Svenska aktier 7% 2%

Globala aktier 23% 7%

Likvida medel 1% 1%

De finansiella placeringarna har följt fastställda mål enligt placeringspolicyn.

Rapportering sker till kommunstyrelse varje månad.

NOT 17 ANDRA AVSÄTTNINGAR 191231 200831

Avsättning sanering c-plan Lotorp 2 900 2 900

Ackumulerad förändring sanering Lotorp -2 289 -2 289

Avsättning sanering Rejmyre 5 000 5 000

Ackumulerad förändring sanering Rejmyre -144 -144

Avsättning omställningsstöd avgående politiker 1 007 0

Summa 6 475 5 468

Samlad redovisning för kommunens
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NOT 18 KORTFRISTIGA SKULDER 191231 200831

Leverantörsskulder 35 963 19 545

Förutbetalda intäkter 17 313 40 583

Övriga interimsskulder 23 268 35 488

Källskatt 14 750 16 203

Upplupen ränta 1 618 3 172

Arbetsgivaravgifter 14 205 19 649

Upplupen löneskatt 7 621 17 704

Upplupen pensionskostnad Individuell del 30 969 23 521

Övriga skulder till staten 38 932 22 449

Kortfristig skuld koncernföretag 2 310 0

Kortfristig del av långfristig skuld 0 4 054

Upplupna semesterlöner 35 365 35 365

Upplupna sociala avgifter 18 247 14 205

Okompenserad övertid 1695 1695

Summa 242 255 253 633

Checkräkningslimit 191231 200831

Kommunen 20 000 20 000

Koncernbolagen 30 000 30 000

Summa 50 000 50 000

NOT 19 PENSIONSFÖPLIKTELSER EJ UPPTAGNA BLAND

 SKULDER & AVSÄTTNINGAR (INKL LÖNESKATT)191231 200831

Ingående ansvarsförbindelse inkl löneskatt 444 056 433 754

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11 277 10 168

Pensionsutbetalningar -21 476 -15 250

Övrig post 2 004 5 751

Förändring av löneskatt -1 988 162

Summa 433 872 434 585

NOT 20 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER: BORGENSFÖRBINDELSER

Helägda kommunala bolag 0 0

HSB 0 0

Förlustansvar egna hem 100 0

Föreningar 4 747 3 059

Summa 4 847 3 059

NOT 21 JUSTERING KASSAFLÖDE 190831 200831

Avskrivningar 34 596 35 123

Nedskrivningar 0 0

Avsättningar 6 468 6 002

Upplösning infrastrukturbidrag 373 373

Övrigt 0 -24

Summa 41 438 41 475

NOT 22 Övriga likviditetspåverkande poster 190831 200831

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl bidrag 

infrastrukturbidrag) 0 0

Summa 0 0
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NOT 23 Poster som redovisas i annan sektion 190831 200831

Realisationsvinster vid försäljning av 

anläggningstillgångar -145 -231

Övrigt 0 0

Summa -145 -231

NOT 24 REDOVISNING AV OPERATIONELL LEASING

Under året har kommunens leasingkostnader uppgått till: Noten kommer att 

uppdateras.

Bilar

Förfallotider

- Inom ett år 5 670

- Senare än ett år men inom fem år 1 999

- Senare än fem år -

Hyror 

Förfallotider

- Inom ett år 34 817

- Senare än ett år men inom fem år 102 091

- Senare än fem år 16 588

Övrigt

Förfallotider

- Inom ett år 9 717

- Senare än ett år men inom fem år 14 201

- Senare än fem år -
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AGENDA 2030 

Finspångs styrkort har i och med det nya årtiondet ersatts med en styrmodell baserad på de sjutton 

målen i Agenda 2030.  

För vart och ett av de sjutton målen har Finspångs kommun formulerat lokala målformuleringar. 

Avsikten är att tydliggöra vad vi lokalt strävar för att uppnå. 

Ett antal bidrag har också formulerats. Syftet med bidragen är att ange på vilket sätt Finspångs 

kommun kan uppnå målen. Bidragen leder inte ensamma till måluppfyllelsen utan de samverkar.   

Målen i Agenda 2030 är till sin natur inte klart avgränsade utan progression inom ett mål kommer 

påverka även uppfyllelsen av andra mål. 

Under varje mål i Agenda 2030 finns också ett antal indikatorer. Många av indikatorerna är 

övergripande och beskriver det nuvarande tillståndet. Utifrån dessa görs en bedömning av vad som 

behöver prioriteras. Andra indikatorer är av typen styrtal. Dessa styrtal hör ofta samman med 

uppdrag eller mål som ärvts från det tidigare styrkortet. Syftet med dessa indikatorer är att mäta om 

de valda aktiviteterna leder till de förväntade förbättringar. 

Flera av de områden där det gjorts stora framsteg under det innevarande året är sådana områden 

som funnits i kommunens gamla styrkort som mål och uppdrag. Krisledningsorganisationen, 

digitaliseringen och den nya inköpsorganisationen är exempel på åtgärder som byggts under de 

föregående åren och som under rådande situation kunde tas i bruk i en tidigare aldrig använd 

omfattning. Den förmåga till anpassning som förvaltningen visat prov på under vårens exceptionella 

situation är väl i linje med intentionerna i flera av de globala målen.  

Rapportering av bidragen och indikatorerna i Agenda 2030 

Inför tertialredovisningen i augusti fick medarbetarna för första gången tillfälle att rapportera enligt 

den nya modellen. Flertalet rapportörer är väl förtrogna med systemet som rapporteringen sker i. 

Svårigheterna har framförallt legat i att frigöra sig från det tidigare mycket verksamhetsknutna 

styrkortet till en övergripande glokal agenda.   

Rapportering har skett på samtliga bidrag. Flertalet av dem är helt nya; andra har på grund av de 

Agenda 2030-mål de hör till fått en annan inriktning eller syfte. Av den anledningen ligger fokus i 

rapporteringen på att beskriva var vi i nuläget står i frågan. 

De flesta indikatorer redovisas en gång om året. De indikatorer som redovisats i officiell statistik 

under årets första åtta månader gäller i allmänhet 2019. 

Vid T2-rapporteringen har fokus legat på Finspångs bidrag. Rapporteringen på bidragen och 

indikatorerna utgör grunden för redovisningen av de sjutton målen i årsredovisningen.  

Rapportering av målen i Agenda 2030 

I årsredovisningen kommer fokus ligga på de sjutton målen. Då kommer bidragen sammanfattas 

utifrån Finspångs målformuleringar.  
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DRIFTSREDOVISNING 

 

Sektorer nettoredovisning 

 

 

Förändring mellan prognoser per sektor 

 

Kommunens budgeterade resultat för 2020 är 13,6 mnkr. Prognosen för helåret visar ett resultat om 

21,6 mnkr, en avvikelse mot budget med 8,0 mnkr. Det är en förbättring av prognosen med 32,8 

mnkr sedan föregående prognostillfälle i maj. Flera sektorer har förbättrat sina prognoser men 

förändringen kan framförallt härledas till ökade intäkter i form av skatter och statsbidrag. 

Kommunens resultat i augusti var 40,8 mnkr vilket är 29,4 mnkr högre än samma period föregående 

år.   

Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 10,1 procent högre nettokostnader än 

budgeterat. För utbildning är avvikelsen 1,6 procent och sektor vård och omsorg har en avvikelse på 

3,6 procent jämfört med budget. 

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Ack utfall 

per 

20-08-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Ack utfall 

per 

19-08-31

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Politisk organisation -14 239 -7 547 53% -8 861 -13 512 -12 789 1 450

Ledningsstab -112 617 -70 569 63% -74 500 -111 616 -110 117 2 500

Social omsorg -232 981 -169 517 73% -164 517 -243 728 -256 510 -23 529

Samhällsbyggnad -79 136 -43 930 56% -50 684 -75 035 -77 143 1 993

Utbildning -555 272 -370 533 67% -365 549 -554 313 -563 972 -8 700

Vård och omsorg -297 203 -201 424 68% -206 286 -308 650 -307 922 -10 719

Kommungemensamma kostnader -35 801 3 908 -11% 6 181 5 356 -23 201 12 600

Finansenheten 1 340 826 900 426 67% 875 589 1 314 542 1 373 226 32 400

Total 13 577 40 814 301% 11 374 13 044 21 571 7 994

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget Prognos 

maj

Avvikelse 

maj

Prognos 

augusti

Avvikelse 

augusti

Förändring 

 mellan 

prognoser

Politisk organisation -14 239 -13 339 900 -12 789 1 450 550

Ledningsstab -112 617 -111 002 1 899 -110 117 2 500 601

Social omsorg -232 981 -257 670 -24 699 -256 510 -23 529 1 170

Samhällsbyggnad -79 136 -80 161 -1 296 -77 143 1 993 3 289

Utbildning -555 272 -566 941 -11 800 -563 972 -8 700 3 100

Vård och omsorg -297 203 -308 210 -11 032 -307 922 -10 719 312

Kommungemensamma kostnader -35 801 -24 854 11 100 -23 201 12 600 1 500

Finansenheten 1 340 826 1 350 926 10 100 1 373 226 32 400 22 300

Total 13 577 -11 251 -24 828 21 571 7 994 32 822

86



30 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-09-28 

Sektorer specifikation intäkter/kostnader 

 

  

Sektorer, tkr

intäkter (+), kostnader (-)

Årsbudget 

2020

Ack utfall 

per

20-08-31

Ack utfall i 

% av 

årsbudget

Ack utfall 

per

19-08-31

Bokslut fg 

år

Prognos Avvikelse

Intäkter 1 170 1 220 104% 1 665 1 757 1 170 0

Kostnader -15 409 -8 767 57% 10 527 -15 269 -13 959 1 450

Politisk organisation -14 239 -7 547 53% -8 861 -13 512 -12 789 1 450

Intäkter 55 750 39 405 71% 38 029 57 082 58 209 2 459

Kostnader -168 367 -109 974 65% -112 529 -168 698 -168 326 41

Ledningsstab -112 617 -70 569 63% -74 500 -111 616 -110 117 2 500

Intäkter 55 705 43 081 77% 54 563 77 446 52 766 -2 939

Kostnader -288 686 -212 598 74% -219 079 -321 174 -309 276 -20 590

Social omsorg -232 981 -169 517 73% -164 517 -243 728 -256 510 -23 529

Intäkter 211 933 140 032 66% 138 506 210 682 209 439 -2 494

Kostnader -291 069 -183 962 63% -189 191 -285 716 -286 582 4 487

Samhällsbyggnad -79 136 -43 930 56% -50 684 -75 035 -77 143 1 993

Intäkter 91 407 65 791 72% 56 769 92 692 97 340 5 934

Kostnader -646 679 -436 324 67% -422 318 -647 005 -661 312 -14 634

Utbildning -555 272 -370 533 67% -365 549 -554 313 -563 972 -8 700

Intäkter 118 257 84 228 71% 78 574 118 893 118 346 90

Kostnader -415 460 -285 652 69% -284 860 -427 543 -426 269 -10 809

Vård och omsorg -297 203 -201 424 68% -206 286 -308 650 -307 922 -10 719

Intäkter 11 430 7 620 67% 8 970 13 339 11 430 0

Kostnader -47 231 -3 712 8% -2 788 -7 983 -34 631 12 600

Kommungemensamma 

kostnader

-35 801 3 908 -11% 6 181 5 356 -23 201 12 600

Intäkter 1 688 771 1 128 487 67% 1 103 047 1 651 134 1 710 688 21 917

Kostnader -347 945 -228 061 66% -227 458 -336 592 -337 462 10 483

Finansenheten 1 340 826 900 426 67% 875 589 1 314 542 1 373 226 32 400

Total 13 577 40 814 301% 11 374 13 044 21 571 7 994
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Politisk ledning 

 

 

Prognosförändring 

Den politiska verksamheten redovisar en förbättrad prognos med 0,6 mnkr jämfört med 

majuppföljningen. Coronapandemin har inneburit fortsatt lägre kostnader för 

sammanträdesersättningar för både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Kommentar till prognosen 

Kostnader för kommunens politiska ledning innefattar bland annat arvoden och 

sammanträdesersättningar för de politiska möten som hålls under året, föreningsbidrag till handikapp- 

och pensionärsföreningar samt kostnader för externa revisorer och granskningar.  

Kommunfullmäktige ansvarar även för den årliga hedersuppvakningen till kommunens anställda, 

nationaldagsfirandet och eventuella vänortsbesök.  

 

Kommunfullmäktiges beredningar har varit vilande från maj vilket medfört lägre 

sammanträdesersättningar och arvoden. Årets nationaldagsfirande har skett i begränsad form och 

vårens vänortsbesök har fått ställas in. Kommunfullmäktige har reserverat medel för drift- och 

kapitalkostnad utifrån investering i nytt högtalar- och röstningssystem där förseningar av projektet 

medför en kostnadsförskjutning. Under hösten tillkommer kostnaden för hedersuppvaktning, i år är 

färre personer aktuella vilket medför lägre kostnader än budgeterat.   

 

Revisionens utfall vid tertialbokslutet inkluderar fakturerade revisionskostnader till och med augusti. 

Under hösten tillkommer fortsatta uppdragskostnader samt revisionskostnad för granskning av 

räkenskaperna för tertial- och årsbokslut. 

 

Överförmyndarens verksamhet redovisar ett fortsatt underskott som förklaras av en högre 

lönenivå på grund av omorganisation. En översyn kommer att göras för att se över möjligheten att 

täcka kostnaden för 2020 då kostnaden inte beräknas kvarstå under 2021. 

 

Politisk ledning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 4 000 1 409 35% 1 945 3 467 3 020 980

Kommunfullmäktige 4 000 1 409 35% 1 945 3 467 3 020 980

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 1 223 405 33% 495 1 289 1 223 0

Revisionen 1 223 405 33% 495 1 289 1 223 0

Intäkter -1 170 -1 220 104% -1 150 -1 241 -1 170 0

Kostnader 3 901 3 415 88% 3 013 3 797 4 161 -260

Överförmyndare 2 731 2 195 80% 1 864 2 556 2 991 -260

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 129 73 56% 160 216 129 0

Bygg- och miljönämnd 129 73 56% 160 216 129 0

Intäkter 0 0 0% -516 -516 0 0

Kostnader 65 15 22% 1 150 1 170 35 30

Valnämnd 65 15 22% 635 655 35 30

Intäkter 0 0 0% 0 0 0 0

Kostnader 6 091 3 451 57% 3 764 5 329 5 391 700

Kommunstyrelsen 6 091 3 451 57% 3 764 5 329 5 391 700

varav kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov 693 25 4% 101 108 193 500

Total 14 239 7 547 53% 8 863 13 512 12 789 1 450

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar ett förväntat överskott för de medel som 

kommunstyrelsen årligen reserverar för oförutsedda behov, avstämning har skett med 

kommunstyrelsens ordförande.  Kommunstyrelsens kostnader för sammanträdesersättningar och 

kurs och konferens är fortsatt lägre till följd av coronapandemin och bidrar till överskottet. 

 
Budget och prognosantaganden 

I kommunstyrelsens budget finns avsatt medel för oförutsedda behov som utgör en osäkerhetsfaktor 

i prognosarbetet. I prognosen görs fortsatt bedömningen att en stor del av budgeten inte kommer att 

förbrukas under året. 

 

Sektor ledningsstab 

Prognosförändring 

Prognosen för ledningsstabens resultat är förbättrad från prognosen efter maj och pekar mot 

ett överskott på 2,5 mnkr. En stor anledning till överskottet är att mycket av det utvecklingsarbete 

som var tänkt att ske under året har fått pausas under rådande pandemi.  Förändringen av prognosen 

kan till stor del förklaras med vakanta tjänster och högre frånvaro till följd av sjukdom och corona. 

Kostnader för kompetensutveckling är låga på grund av corona. 

 

  

Sektor ledningsstab, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 42 0 293 0 0 0

Ledningsstab 0 42 0 293 0 0 0

Intäkter 0 0 0% -51 -51 0 0

Kostnader 5 295 2 263 43% 2 351 3 469 3 745 1 550

Kommundirektör 5 295 2 263 43% 2 300 3 418 3 745 1 550

Intäkter -1 374 -891 65% -950 -1 623 -1 374 0

Kostnader 8 344 5 260 63% 5 564 8 950 8 544 -200

Kommunikationsavdelning 6 970 4 369 63% 4 614 7 327 7 170 -200

Intäkter -295 -416 141% -575 -999 -452 157

Kostnader 34 525 22 756 66% 24 116 36 748 34 682 -157

Utvecklings- och näringslivsavdelning 34 230 22 340 65% 23 542 35 749 34 230 0

Intäkter -996 -800 80% -733 -813 -1 047 51

Kostnader 10 334 6 072 59% 6 938 10 036 9 785 549

Bibliotek 9 338 5 272 56% 6 206 9 223 8 738 600

Intäkter -3 326 -2 678 81% -3 566 -5 070 -3 326 0

Kostnader 19 042 12 834 67% 13 506 20 917 19 042 0

Kulturenhet 15 716 10 156 65% 9 940 15 847 15 716 0

Intäkter -4 090 -2 695 66% -2 754 -4 087 -4 095 -1

Kostnader 16 032 10 385 65% 10 274 14 784 15 432 601

HR-avdelning 11 942 7 690 64% 7 520 10 696 11 337 600

Intäkter -8 521 -5 909 69% -5 470 -8 194 -8 734 218

Kostnader 8 521 5 975 70% 5 645 8 488 8 939 -418

Bemanningscentral 0 66 0% 175 294 205 -200

Intäkter -735 -305 42% -461 -764 -749 14

Kostnader 13 183 7 069 54% 9 251 13 407 12 547 636

Ekonomi- och styrningsavdelning 12 448 6 763 54% 8 790 12 643 11 798 650

Intäkter -14 773 -9 450 64% -9 101 -13 556 -14 173 -600

Kostnader 25 524 16 556 65% 16 444 24 801 25 424 100

Kansliavdelning 10 751 7 106 66% 7 343 11 245 11 251 -500

Intäkter -21 640 -16 260 75% -14 368 -21 924 -24 260 2 620

Kostnader 27 567 20 718 75% 18 145 27 097 30 187 -2 620

IT-avdelning 5 927 4 458 75% 3 778 5 173 5 927 0

Total 112 617 70 526 63% 74 500 111 616 110 117 2 500

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 200 200

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 190 450
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Större förändringar mellan åren 

Biblioteket genomförde under försommaren 2019 en flytt vilket innebar stora kostnader av 

engångskaraktär, detta i kombination med vakanser i bemanningen ger ett lägre utfall i augusti 2020 

än i augusti 2019. 

 

Under 2020 har flera förändringar skett i utvecklingsenhetens ram, däribland sänkning av hyran för 

badhuset, tillfälliga medel för destination Rejmyre ramjusterades bort samt en generell besparing på 

runt 0,5 mnkr. Dessa förändringar i budget medförde också att kostnaderna blev lägre i år jämfört 

med motsvarande period i augusti förra året.  
 

En av de största avvikelserna ligger inom personalkostnaderna. I år har det funnits vakanser och 

ledigheter där personal haft andra uppdrag pga corona. Fritidsverksamheten har haft lägre kostnader 

för sportarrangemang som uteblev pga corona samt att ordinarie anläggningsbidrag blev lägre än förra 

året. Förra året hamnade flera stora reinvesteringar och driftförbättringar på driftbudget, gäller 

främst anläggningar på Grosvad. 

 
Kommentar till prognosen 

Sektorn har underskott i budgeten på två enheter med totalt 0,5 mnkr men dessa underskott hämtas 

hem på sektorsnivå. På flera håll inom sektorn har funnits och kommer att finnas vakanta tjänster 

som inte besätts med vikarier under rekryteringen, vilket bidrar till att hålla budget.  

Kommundirektören prognostiserar överskott på cirka 1,5 mnkr. Inom enheten finns en del 

konsultmedel som är avsedda för särskilda behov både internt och externt. Det råder stor osäkerhet 

i nuläget om samtliga medel hinner förbrukas inte minst på grund av rådande situation med corona.  

Avsatta medel för sommarlovsaktiviteter kommer inte att användas, genomförda lovaktiviteter har 
finansierats inom fritidsverksamhetens budget. 

Kommunikationsavdelningen har erhållit 0,6 mnkr i statsbidrag för finskt förvaltningsområde 

vilket avser hela året. Ett underskott på kapitalkostnader som inte var kända vid budgettillfället 
befaras. 

Utveckling- och näringslivsavdelningen prognostiserar att hålla budget för 2020. Förändringen i 

prognosen jämfört med maj rapporten beror på att turismen prognostiserar underskott, något som 

utvecklingsavdelningen som helhet har täckt upp för. Verksamhetsbidraget till Tillväxt Finspång har 
belastat utfallet för turism  

Prognosen är att bidraget för varuhemsändning kommer att öka under året. Detta som en effekt av 
corona och att fler vill ha sin mat levererad hem.   

Inom fritidsverksamheten finns det flera bidrag där faktiska utbetalningar blev lägre än verksamheten 

räknade med i sin budget. Under andra kvartalet har flera åtgärder genomförts på friluftsanläggningar, 

främst på Grosvadsområdet.  

Fritidsverksamheten har fått 0,1 mnkr från Länsstyrelsen för att genomföra tillgänglighetsåtgärder vid 
sjön Bönnern. 

Biblioteket genomför färre aktiviteter under rådande omständigheter och räknar därmed att 

kostnader på 0,1 mnkr uteblir. Under våren och sommaren har kostnaderna för personal varit lägre 

än budgeterat till följd av fler personer med nedsättning i tjänst, sjukfrånvaro samt vakanta tjänster. 
Detta ökar överskottet med 0,5 mnkr till totalt 0,6 mnkr.  

Kulturverksamheten påverkas både vad gäller intäkter och kostnader av corona. Vissa bidrag kan 
eventuellt komma att beviljas men det är i nuläget en mycket osäker prognos. 
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HR Feriearbetare kommer inte att kunna erbjudas anställning i samma utsträckning som tidigare år 

då minderåriga inte får jobba inom äldreomsorg, LSS verksamhet samt barnomsorg. Det ger ett 

beräknat överskott på 0,6 mnkr. Det ska ske ytterligare en satsning på Unga Jobb som kommer att 
kosta en del. Där räknar vi med att få statsbidrag.  

Prognosen för Bemanningscentralen visar att kostnaderna blir högre än beräknat, men ligger kvar 

på samma prognos som vid Tertial 1. Underskottet prognostiseras till 0,2 mnkr för året. Till stor del 

ligger avvikelsen i personalkostnader med anledning av utökad bemanning i administrationen för att 

säkra rekrytering, anställningar och att bokningen kan fortgå även under högre belastning och högre 

sjukfrånvaro. En förklaring till att prognosen ligger kvar är att intäkterna har ökat till följd av att vi får 
ersättning från staten för sjukfrånvarokostnader.  

Ekonomi- och styrningsavdelningens prognos visar ett överskott på ca 0,6 mnkr. Avdelningen 

har rekryterat flera tjänster under året och personalomsättningen har inneburit att respektive tjänst 

varit vakant under några månader och därmed genererat ett överskott gentemot budget. Vakanserna 

tillsammans med föräldraledigheter är motsvarande 1,25 årsarbetare. Corona har påverkat 

avdelningen i hög grad. I den löpande verksamheten har den inneburit att kompetensutvecklingsmedel 

inte förbrukats och personalen har haft en högre sjukfrånvaro och VAB än vanligt. Avdelningen har 

visstidsanställt en inköpsassistent för att säkra inköpet av skyddsmaterial inom särskild omsorg och 
vård och omsorg.  

Kansliavdelningen. En tidigare mycket osäker prognos pekar nu åt ett underskott på 0,4 mnkr för 

kommunhuset. I tidigare prognoser har faktureringsmodell för resterande del av året inte varit 
beslutad. 

IT-avdelningen prognostiserar nollresultat för 2020. 

Byte av datorer driver upp kostnaderna, då enheten tillfälligt får stå för dubbla leasingkostnader 

under den period som byte av gamla datorer pågår. Kostnaden för den helt nödvändiga 
lagerhållningen kommer belasta IT, och detta har inte varit budgeterat sedan tidigare. 

Därutöver har licenskostnader blivit dyrare men enheten har inte ännu justerat priserna för att 

hantera fördyringen. Det verkliga underskottet minskas i något mån då enheten har flera vakanser 

samt föräldraledigheter under året. Dessutom har enheten erhållit 0,3 mnkr i digitaliseringsmedel 
som inte kommer hinna förbrukas i sin helhet. 

En tydlig trend är att kommunen köper allt mer teknisk utrustning vilket ofta vida överstiger våra 
prognoser. Framförallt inom området PC, Chromebooks, iPads och kringutrustning. 

Budget och prognosantaganden 

Biblioteket räknar med att vakanta tjänster tillsätts under hösten.  

Prognosen för ekonomi- och styrnings-, kommunikations- och HR-avdelningen samt utvecklings- och 

näringslivsenheten kommer att förbättras om ”statsbidrag till regioner och kommuner till följd av 

sjukdomen covid-19” erhålls. 

I prognosen har hänsyn tagits till ersättning för sjuklönekostnaden avseende april-juli. 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Arbete med ständiga förbättringar pågår kontinuerligt. Flera enheter har i hög grad varit involverade i 

stabsläget till följd av corona vilket påverkar utvecklingsarbetet under främst våren. 

 
Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron är som en följd av corona högre. 
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Sektor social omsorg 

 

 

Prognosförändring 

Sektor social omsorg visar en positiv förändring av prognosen med 1,2 mnkr i jämförelse med 

föregående prognostillfälle. 

 

Försörjningsstödet visar en ökning av sitt underskott med 1,7 mnkr från det senaste prognostillfället. 

Detta är till följd av en stor ökning av antalet individer som är i behov av ekonomiskt bistånd.  

 

Placeringar vuxna visar en ökning av sitt underskott med 0,5 mnkr från det senaste prognostillfället.  

 

Placeringar av barn och unga visar en positiv förändring av sin prognos med 1,4 mnkr från det senaste 

prognostillfället. Detta till följd av ett riktat statsbidrag till Statens institutionsstyrelse som har lett till 

en sänkning av dygnskostnaden för tvångsvård. 

 

Sektor social omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -324 -263 81% -395 -568 -377 53

Kostnader 28 889 19 589 68% 11 233 17 183 29 663 -774

Sektorsledning SO 28 565 19 326 68% 10 838 16 615 29 286 -721

Intäkter -5 989 -3 429 57% -4 683 -7 185 -5 067 -922

Kostnader 37 642 23 630 63% 28 376 42 889 35 821 1 821

Individ- och familjeomsorg 31 653 20 201 64% 23 693 35 704 30 754 899

Intäkter -3 275 -1 422 43% -2 043 -3 464 -2 375 -900

Kostnader 29 565 23 155 78% 20 870 31 788 35 365 -5 800

IFO försörjningsstöd 26 290 21 733 83% 18 827 28 324 32 990 -6 700

Intäkter -204 -280 137% -165 -450 -418 214

Kostnader 4 204 7 118 169% 3 714 6 099 9 918 -5 714

Placeringar vuxna 4 000 6 838 171% 3 549 5 649 9 500 -5 500

Intäkter -1 108 -851 77% -1 023 -1 368 -1 111 3

Kostnader 31 108 19 545 63% 22 268 30 475 29 678 1 430

Placeringar BoU 30 000 18 695 62% 21 245 29 107 28 567 1 433

Intäkter -1 194 -674 56% -652 -903 -1 049 -145

Kostnader 12 972 15 029 116% 14 029 21 100 22 630 -9 658

Köpta platser LSS/SoL 11 778 14 354 122% 13 378 20 197 21 581 -9 803

Intäkter -6 491 -5 398 83% -4 288 -6 559 -6 891 400

Kostnader 68 114 47 913 70% 47 594 71 346 70 760 -2 646

Boende samt boendestöd LSS/SoL 61 623 42 515 69% 43 306 64 787 63 869 -2 246

Intäkter -1 612 -1 121 70% -888 -1 698 -1 687 75

Kostnader 11 800 7 375 62% 7 811 11 999 11 700 100

Daglig verksamhet LSS/SoL 10 188 6 254 61% 6 922 10 301 10 013 175

Intäkter -26 779 -17 087 64% -18 180 -27 026 -24 733 -2 046

Kostnader 41 658 28 627 69% 31 047 46 300 41 971 -313

Personlig assistans LSS/SFB 14 879 11 540 78% 12 867 19 274 17 238 -2 359

Intäkter -100 -78 78% -73 -106 -115 15

Kostnader 9 105 5 211 57% 6 198 9 092 8 127 978

Övriga insatser LSS/SoL 9 005 5 133 57% 6 126 8 986 8 012 993

Intäkter -6 186 -10 464 169% -17 126 -21 431 -6 226 40

Kostnader 11 186 13 538 121% 20 774 26 209 10 926 260

Arbetsmarknadsenheten 5 000 3 074 61% 3 648 4 779 4 700 300

Intäkter -2 443 -2 013 82% -5 048 -6 688 -2 717 274

Kostnader 2 443 1 896 78% 5 165 6 693 2 717 -274

Ensamkommande BoU 0 -117 0% 117 5 0 0

Total 232 981 169 546 73% 164 517 243 728 256 510 -23 529

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 454 454
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Personlig assistans gör en minskning av underskottet med 0,9 mnkr. Detta till följd av lägre 

personalkostnader. 

 

Individ- och familjeomsorgen visar en positiv förändring av prognosen med 0,9 mnkr. Detta till följd 

av en restriktiv personalpolitik. En stor minskning av kostnaden beror även på att jourboendet har 

fått en tillfällig och billigare lokal. 

 

Sektorsledning SO gör en negativ prognosförändring med 0,4 mnkr. Flertalet mindre 

kostnadsavvikelser, så som till exempel färre antal omsorgsresor, ger en positiv förändring. En större 

negativ förändring med 0,9 mnkr är till följd av att Högsta domstolen har beslutat att slutgiltigt 

fastställa en särskild avgift (tidigare benämnt som vite) för ej verkställt beslut för boende enligt LSS. 

 
Större förändringar mellan åren 

Sektorn har stora förändringar på de flesta av våra verksamhetsområden mellan 2019 års utfall och 

prognosen. Detta till följd av en omfördelning av kostnader från vissa verksamhetsområden till 

sektorsledning SO för främst chefer och administratörer.  

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 stigit till ett genomsnitt på 

2,75 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,36 mnkr per månad. Detta gör att underskottet ser ut 

att bli 6,7 mnkr. Detta är till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation som startade våren 2019, 

vilket har lett till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Samtidigt har kostnaden per 

hushåll ökat till följd av att det oftare är fler personer per hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd. 

 

Individ- och familjeomsorgen har minskat sina personalkostnader med 0,5 mnkr från 2019 till 2020.  

 

Placeringar vuxna ser ut att öka sin kostnad med 3,9 mnkr från 2019 till 2020. Detta trots 

restriktivare biståndsbedömningar senaste åren. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är 

orsak till denna ökning av underskott i förhållande till budget. De 4 mnkr som finns avsatta i den 

strategiska planen för detta har de senaste 6 åren inte kunnat hållas. 

 

 
 

Kostnaderna för placeringar BoU har de senaste 5 åren minskat betydligt. Denna lägre kostnadsnivå 

bedöms fortsatt kunna hållas. 

 

 
 

Köpta platser LSS/SoL ser ut att öka sin kostnad med 1,4 mnkr från 2019 till 2020. Detta till följd av 

en viss ökning av antalet ärenden. 

 

Ensamkommande BoU har tidigare år givit sektorn ett betydande överskott som har kunnat 

finansiera andra delar av sektorns verksamheter. Detta överskott kvarstår ej sedan 2019. 

 

Kommentar till prognosen 

Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) visar fortsatt ett stort underskott. Detta beror på att dessa 

placeringar är väsentligt dyrare än de platser som kommunen bedriver. Stor del av dessa kostnader 

kommer att kvarstå framöver. Enligt planering kommer sektorn i slutet av 2022, att få tillgång till 

ytterligare två lokaler för att kunna bedriva LSS-boende. Enligt planering kommer sektorn då att 

kunna minska kostnaden med cirka 2 mnkr. Underbalansen i budget för de köpta platserna var 12,9 
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mnkr. Antal ärenden har under året minskat, vilket ger en minskning av det budgeterade 

underskottet med 3,1 mnkr. Delar av kostnaderna för dessa insatser har flyttats till placeringar barn 

och unga. Detta leder till att kommunen förlorar på detta då kostnaderna för dessa insatser inte får 

räknas med i det interkommunala LSS-utjämningssystemet. 

  

För placeringar vuxna är prognosen 9,5 mnkr i nettokostnad, vilket ger ett underskott med 5,5 

mnkr. Underbalansen i budget var 1,5 mnkr. En ökning av antalet omhändertagande enligt lagen om 

vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation är orsak 

till denna ökning av underskott i förhållande till budget. 

  

Placeringar barn och unga beräknas göra en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Detta till följd 

av riktade statsbidrag till Statens institutionsstyrelse som har lett till sänkning av dygnskostnaden för 

tvångsvård. 

 

Försörjningsstödets utbetalningar av ekonomiskt bistånd har sedan 2019 stigit till ett genomsnitt 

på 2,75 mnkr per månad från en tidigare nivå på 2,36 mnkr per månad. Detta gör att underskottet 

ser ut att bli 6,7 mnkr. Detta till följd av Arbetsförmedlingens omorganisation som startade våren 

2019, vilket har lett till att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat. Samtidigt har kostnaden 

per hushåll ökat till följd av att det oftare är fler personer per hushåll som uppbär ekonomiskt 

bistånd. 

 

Den personliga assistansen har en prognostiserad nettokostnad på 17,2 mnkr. Underbalansen i 

budget var 4,8 mnkr och prognosen visar nu på ett underskott på 2,4 mnkr. Förbättringen mot 

budget är främst till följd av att staten täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli, även för 

de privata utförarna. Dessutom är antalet ärenden färre och övertidskostnaderna lägre. Av den totala 

nettokostnaden är 10,7 mnkr kostnader till Försäkringskassan för de grundläggande 20 första 

timmarna. 0,4 mnkr är kostnader för sjuklöner till de privata utförarna och 2,8 mnkr är kostnader för 

personlig assistans enligt LSS. Totalt är detta 13,9 mnkr som kommunen inte får någon ersättning för 

från Försäkringskassan. De 3,3 mnkr som återstår av nettokostnaden är en följd av att 

schablonersättningen inte räcker till för att täcka den kommunala lönekostnaden som innefattar bland 

annat förkortad arbetstid samt rätten till heltid. De egna sjuklönekostnaderna är också något som 

Försäkringskassans ersättning inte räcker till för samt att kostnaden för väntetid endast ersätts med 

¼ av en hel timersättning. Utöver detta har sektorn kostnader för chefer samt administration som 

ligger under sektorsledning SO. 

 

Boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL beräknas göra ett underskott på 2,2 

mnkr. Underbalansen i budget var 3,3 mnkr. Denna förbättring mot budget är främst till följd av att 

Försäkringskassan täcker alla sjuklönekostnader för april till och med juli. Utöver det så har 

bemanningsöversynen lett till effektiviseringar och lägre bemanning har kunnat ske inom en LSS-

verksamhet. Svårigheter kvarstår i flera verksamheter med att få till en effektiv bemanning och att få 

tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid. 

Boendena har fortsatt många brukare med mycket omfattande omvårdnadsbehov.  

Antalet personer med insatsen boendestöd ser ut att ligga på en stabil nivå som är i paritet med riket.  

 

Under övriga insatser LSS/SoL ligger avlösar- och ledsagarservice (LSS), kontaktperson- och 

kontaktfamilj (LSS/SoL) samt korttidsvistelse och korttidstillsyn (LSS/SoL). Överskottet på 1 mnkr 

beror främst på att korttidsverksamheten för barn och unga med särskilda behov har varit stängd då 

lokalen är utlånad till sektor Vård och omsorg. Personalen har dessutom till största del varit utlånad 

till andra verksamheter inom kommunen. Nu har verksamheten öppnat upp igen men i andra tillfälliga 

lokaler. 

 
Budget och prognosantaganden 

När budget fastställdes såg sektorn att flera verksamheter hade svårigheter att rymmas inom 

tilldelade budgetramar. Detta ledde till en underbalans i budget med 24,4 mnkr. Sektorns bokslut för 
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2019 var 243,7 mnkr med en negativ budgetavvikelse på 15,6 mnkr. Budgetramen för 2020 är 233 

mnkr och sektorn prognostiserar nu ett underskott i jämförelse med budget om 23,5 mnkr. 

 

I prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 0,5 mnkr för tillkommande ärenden under 

året. 

 

I prognosen för placeringar av barn och unga så ingår en buffert på 0,5 mnkr för tillkommande 

ärenden under året. 

 

Försörjningsstödets beräknade underskott har inte beräknats med hänsyn till eventuella framtida 

ökningar av ekonomiskt bistånd kopplat till corona. 

 

Prognosen för ensamkommande BoU är under förutsättning att vi får täckning för det beräknade 

underskottet på 0,4 mnkr från kommunens fonderade flyktingmedel. 

 

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för särskilda avgifter som troligen kommer att 

utdömas på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende och andra LSS-insatser. Det är osäkert 

när detta kan komma att falla ut, men bedömningen är att några kommer att utdömas under 2020.  
 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av externa placeringar, vilka idag 

är mellan 0,5–3 mnkr dyrare än våra egna placeringar på gruppboende. Dock är våra boenden 

fullbelagda och det finns ett behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden. För att 

sektorn ska kunna minska sina kostnader så krävs att utbyggnad och nybyggnad kommer till stånd 

inom en snar framtid. Detta är något som sektorn har lyft i många år, senast i föregående års förslag 

till budget i balans. 

 

Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med att minska underskottet samt öka kvaliteten för 

brukarna genom en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen. Detta var en åtgärd 

som sektorn angav som förslag förra året för att uppnå en budget i balans. Om de första fem 

månaderna jämförs mellan 2019 och 2020 så har den genomsnittliga övertidskostnaden minskat något 

trots att corona orsakat högre övertidskostnader. 

 

Sektorn fortsätter arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet, 

arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas även med olika förslag på hur vi kan få 

ner övertidskostnader samt kostnader för vikariehantering inom sektorn.  

 

Sektorn har även lyft att vi påbörjat ett arbete med att vid uppföljning av beslutsärenden se över 

möjligheten att ställa om beslut från SoL till LSS. Detta skedde redan under 2019 och torde ha 

påverkat kommunens LSS-utjämning positivt med flertal miljoner. Detta ger en besparingseffekt på 

cirka 70 procent av kostnaden. Dock innebär det inte per automatik en ökad intäkt då det är i 

förhållande till övriga kommuners kostnader. LSS-utjämningen ligger dock inte inom sektorns budget 

och kan därför inte heller medföra en budget i balans för denna. 

 

Ett arbete sker för att minska kostnadsökningen av ekonomiskt bistånd. Den åtgärd som har störst 

påverkan under tertial två och tre är tillsättandet av fler extratjänster inom kommunen för personer 

som uppbär ekonomiskt bistånd. Det arbetas även aktivt med att få ut denna grupp i 

utbildningsinsatser samt att de ska kunna få insatser från Arbetsförmedlingen. I dagsläget är det 

mellan 150 - 200 personer som, på grund av att de inte får insatser från Arbetsförmedlingen, måste 

uppbära ekonomiskt bistånd. Detta beror till stor del på att Arbetsförmedlingen inte hinner med att 

verkställa insatser. Under de senaste månaderna har det skett en förändring och fler beslut har tagits 

av Arbetsförmedlingen.  

 

Inom individ- och familjeomsorgen arbetas det fortsättningsvis med hemmaplanslösningar för att 

undvika långvariga placeringar. Fokus ligger på att endast placera vuxna när lagen kräver det, vilket 
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fanns med i föregående års förslag till åtgärd för att uppnå en budget i balans. Trots detta ser sektorn 

en kraftigt ökad kostnad på grund av en ökning av antalet omhändertagande enligt LVM, 

hedersrelaterade placeringar samt våld i nära relation. 

 

Sektorn genomför fortgående en översyn av kostnader för kost, bilar, larm med mera. Detta har lett 

till vissa besparingar men de är i sammanhanget för ringa för att ge någon direkt effekt på att uppnå 

en budget i balans. 

 

En stor besparing skulle kunna uppnås om sektorn fick tillgång till fler och alternativa lokaler för att 

kunna verkställa beslut och effektivisera verksamheten.  

 

Sammanfattningsvis så arbetar sektorn med effektiviseringar och förbättringar för att kunna minska 

kostnaderna. För att nå en budget i balans behövs dock beslut om neddragningar av sektorns 

verksamhet och uppdrag. 

 

Sektor samhällsbyggnad 

 

Sektor samhällsbyggnad, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Kostnader 0 0 0% 21 0 0 0

Sektorn för samhällsbyggnad 0 0 0% 21 0 0 0

Intäkter -1 380 -1 215 88% -1 165 -1 315 -1 329 -51

Kostnader 9 368 5 673 61% 4 349 7 128 9 303 65

Sektor övergripande 7 988 4 458 56% 3 184 5 813 7 974 14

Intäkter -4 438 -3 734 84% -3 356 -4 355 -4 727 289

Kostnader 10 032 6 767 67% 6 483 9 692 10 294 -262

Bygg- och miljö 5 594 3 034 54% 3 127 5 336 5 567 27

Intäkter -29 457 -17 467 59% -19 151 -29 496 -26 467 -2 990

Kostnader 28 530 17 379 61% 19 424 28 842 26 589 1 941

Måltidsservice -927 -88 10% 274 -653 122 -1 049

Intäkter -20 072 -12 711 63% -16 237 -25 056 -19 242 -830

Kostnader 21 826 13 128 60% 18 041 27 223 20 098 1 728

Måltidsservice 2 1 754 417 24% 1 804 2 166 856 898

Intäkter -23 121 -15 048 65% -12 445 -18 761 -22 702 -419

Kostnader 23 121 14 689 64% 12 569 19 056 22 515 606

Lokalvårdservice 0 -359 0% 125 295 -187 187

Intäkter -1 743 -1 230 71% 0 0 -1 843 100

Kostnader 2 717 1 664 61% 0 0 2 656 61

Service gemensamt 974 433 44% 0 0 813 161

Intäkter -12 745 -7 551 59% -7 947 -13 003 -11 355 -1 390

Kostnader 12 773 8 815 69% 8 883 13 415 13 083 -310

Transportservice 28 1 263 4512% 936 411 1 728 -1 700

Intäkter -2 470 -2 312 94% -1 869 -3 090 -2 425 -45

Kostnader 29 968 20 837 70% 20 364 30 550 29 968 0

Räddningstjänst 27 498 18 525 67% 18 495 27 460 27 543 -45

Intäkter -6 068 -4 677 77% -4 318 -6 811 -7 078 1 010

Kostnader 35 234 21 778 62% 24 406 37 044 36 244 -1 010

Samhällsplanering 29 166 17 101 59% 20 088 30 233 29 166 0

Intäkter -110 439 -74 086 67% -72 019 -108 794 -112 271 1 832

Kostnader 117 500 73 234 62% 74 650 112 767 115 832 1 668

Fastighetsavdelning 7 061 -852 -12% 2 631 3 973 3 561 3 500

Total 79 136 43 932 56% 50 684 75 035 77 143 1 993

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 74

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 53

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade 

intäkter

-2 400

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 

minskade intäkter

-335
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Prognosförändring 

Från senaste rapporteringstillfället har sektor samhällsbyggnads prognos förändrats från ett 

underskott på 1,3 mnkr till ett överskott på 2 mnkr. Små förändringar i prognosen finns hos de flesta 

enheterna. Den största förändringen har dock skett inom fastighetsavdelningen. 

Fastighetsavdelningens kostnader för bland annat drift kommer vara att mindre än beräknat samtidigt 

som hyresintäkterna ökar i samband med nya objekt som tillkommit. 

Transportservice prognostiserar försämring i prognosen med 0,4 mnkr då intäkter i samband med 

corona har sjunkit rejält samtidigt som intäkter för skolskjutsar kommer vara mindre än vad som 

beräknades i maj.  

 
Större förändringar mellan åren 

Inom sektor samhällsbyggnad har från och med årsskiftet en ny avdelning bildats, 

fastighetsavdelningen. Fastighetsavdelningen är indelad i ett antal förvaltningsområden och 

uppbyggnad av struktur och ekonomi pågår. Första maj bytte enheten chef. Då den nya chefen redan 

fanns inom avdelningen har bytet fungerat väl. Avdelningens personalstyrka är komplett förutom att 

det saknas en projektledningsresurs samt att det administrativa stödet behöver förstärkas på grund 

av hyresadministration och ett stort fakturaflöde. 

 

I samband med utbrottet av corona har Finspångs kommun gått in i stabsläge från och med slutet av 

februari. Det innebär att flera av sektor samhällsbyggnads nyckelpersoner har varit engagerade i 

stabsarbetet. Såväl miljöstrateger, BRÅ-samordnare som servicechef har största delen av tiden 

arbetat med stöd till stabsorganisationen. Konsekvensen av detta är att ett flertal ordinarie uppdrag 

som dessa funktioner ansvarar för har försenats och att några uppdrag kommer att lyftas till politiken 

för beslut. 

 

Folkhälsomyndighetens hantering av utbrottet av corona har redan märkbart påverkat sektor 

samhällsbyggnads ekonomi. Det gäller främst bortfall av intäkter men också utökade kostnader i form 

av inköp av desinfektionsmedel, extra rengöringsinsatser med mera. Summan av de minskade intäkter 

är 3 mnkr. Den största minskningen av intäkter på grund av corona är en intern omfördelning där 

minskade intäkter för sektor samhällsbyggnad innebär minskade kostnader för köpande sektorer. 

Flera enheter har även tappat intäkter mot näringslivet, till exempel prognostiseras mindre intäkter 

inom alkohol- och tobakshandläggning. 

 

Kommentar till prognosen 

Den totala prognosen för sektor samhällsbyggnad är ett överskott på 2 mnkr. 

 

Regeringen har beslutat att ersätta alla arbetsgivare för hela sjuklönekostnaden under 

coronapandemin för perioden april-juli. Bidrag utbetalas i form av ersättning från Försäkringskassan. 

För sektor samhällsbyggnad uppgick ersättning för april – juli till 0,6 mnkr. Ersättning för augusti är 

inte klart. Därutöver kommer sektor få c:a 0,1 mnkr i ersättning för utökade kostnader för 

miljötillsynen mm. 

 
Sektorövergripande  

Sektorövergripande rymmer flera kommunövergripande verksamheter; hållbarhet- och miljö, 

utskänkningstillstånd, försäkringssamordning samt säkerhetssamordning (inkluderande 

säkerhetsskydd, krisberedskap, brottsförebyggande arbete, civilt försvar samt viktiga funktioner från 

övriga verksamheter såsom IT, kansli mm). Inom den övergripande posten finns medel för en del 

mindre konsultuppdrag samt utvecklingsprojekt.  

 

Inom miljö och hållbarhet har kommunen beviljats ett bidrag på cirka 4,7 mnkr för sanering av 

objektet Finspångs centraltvätt. Sedan tidigare har Finspångs kommun avsatt medel för utredningar i 

Rejmyre. En samordnad planering för åtgärder av de föroreningar som finns på centraltvätten, Lotorp 

samt Rejmyre pågår. Projektledare för dessa arbeten är den miljöstrateg som tillkommit under året. 
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Utskänkningstillstånd är den sektorövergripande verksamhet som är mest påverkat av corona. En del 

av verksamheten har senarelagt tillsynsbesök vilket innebär minskade intäkter för kommunen. Totalt 

är minskningen av intäkter under 0,1 mnkr.  

 

Bygg och miljö 

Bygg- och miljöenheten prognostiserar ett nollresultat men med större osäkerheter i prognosen än 

under ett ordinarie år. Enheten har blivit markant påverkad av coronautbrottet. Antalet miljötillsyner 

under våren har varit färre men omställning till digital tillsyn under hösten bedöms möjliggöra att alla 

planerade årstillsyner kan genomföras. Bygglovsrelaterade ärenden har inkommit i betydligt högre 

grad än beräknat vid årets start. Det ökande antalet bygglovsärenden har inneburit ökad 

arbetsbelastning för både handläggare och administratörer. Vissa lovärenden har med anledning av 

detta gått över tiden och kan inte debiteras till full täckningsgrad för utförd handläggning. 

Bygglovsrelaterad tillsyn har inte kunnat utföras under året, mer än i fall där fara för allmänheten 

föreligger. Behov av större periodiseringar kan komma att bli aktuella under T2. Ny chef för bygg- 

och miljöenheten har tillträtt under maj.  

 
Service gemensamt 

I februari har serviceavdelningen genomfört en omorganisation och bildat två enheter för 

måltiderservice, en för lokalvård samt en för transporter. I avdelningen ingår också postverksamhet 

samt vaktmästeri. Serviceavdelningen säljer tjänster internt och köpande sektorer har varit påverkade 

av olika myndighetsbeslut i samband med corona. Detta innebär att serviceavdelningen har haft både 

minskade intäkter och ökade kostnader på grund av utbrottet av corona. Det gäller främst de 

enheter inom service som är exponerade mot äldreomsorg samt gymnasiet. Under sommaren var 

producerade volymer låga för både måltidservice och transportenheten vilket har påverkat utfallet 

för dem. Inom verksamheterna post och vaktmästeri finns några mindre avvikelser, dock är den 

totala avvikelsen under 0,1 mnkr. Under året har det genomförts kostnadsbesparingar däribland 

betydligt minskade personalkostnader. Detta kunde uppnås genom bland annat minskad 

grundbemanning, minskade deltider till förmån för heltider. Minskade intäkter i samband med corona 

påverkar dock det totala utfallet och prognosen blir sämre trots omfattande arbete med besparingar 

på samtliga servicefunktioner. 

 
Lokalvårdservice 

Lokalvårdsservice gör en prognos med överskott på 0,2 mnkr. Det är förändring med 0,2 mnkr mot 

T1-prognosen. Förändring i prognosen beror dels på erhållen kompensation från Försäkringskassan 

för sjuklöner för perioden april-juli, totalt 0,1 mnkr och dels på grund av högre intäkter för extern 

städning. Resultatet för enheten uppvisar större överskott än prognosen då lönerevisionen inte klar 

för 2020 vilket gör att utfallet på lönekostnaderna är mindre än det borde vara.  

Stor del av det totala överskottet beror på att personalkostnader hamnar under budget pga. minskat 

antal tjänster under 2020, minskade deltider till förmån för heltidstjänster och minskade 

vikariekostnader. Vikariebehovet kunde täckas med ordinarie personal, till exempel att lokalvårdare 

som städat på kommunens gymnasieskolor under vårterminen har täckt upp vid frånvaro i 

verksamheten. Detta har inneburit minskade vikariekostnader med 8 % mot budget, trots högre 

sjukfrånvaro under corona.  

  

Kostnaderna för kemikalier, papper, plast och dylikt ligger över budget. Kostnaden för papper och 

tvål debiteras kunderna månadsvis. Bedöming är att dessa kostnader har ökat i samband med corona. 

I början av coronapandemin fick lokalvården i uppdrag att beställa extra varor till sektor vård och 

omsorg. Stora kvantiteter av handskar, tvål och rengöringsmedel har levererats även från våra lager, 

men inte debiterats till vård och omsorg. På tvättmedel har ett tilläggsavtal gjorts då avtalet på Staples 

har gått ut och priserna ökat markant. Priserna på tilläggsavtalet är fortfarande mycket högre än de 

priser som budgeterats. Enheten har också minskat kostnaderna av entrémattor - samtliga 

sagomattor är utbytta till vanliga entrémattor. 
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Hemtjänststäd har färre städtimmar i år jämfört med föregående år. Intäktsminskningen motsvarar 

cirka 0,6 mnkr på helåret. Besparingar inom lokalvården motsvarar inte intäktsbortfallet då en stor 

del av avbokningarna skett vid ankomst till kund. Många av avbokningarna beror på rådande pandemi. 

Enheten genomför total översyn och kontinuerligt genomgång av bemanningskraven. 

 

Transportservice 

Enheten prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr, vilket är 0,2 mnkr mer än i majrapporten. 

Transportservices budget innehöll vid årets början underskott i budget på cirka 0,7 mnkr. 

Verksamhetens underskott påverkas hårt av coronautbrottet vilket gett minskad efterfrågan på 

riksfärdtjänst, färdtjänst, omsorgsresor och verksamhetsresor. Dock har det under augusti skett en 

viss återhämtning inom beställda antal kilometer inom färdtjänst.  

 

Att planera och prognostisera intäkter för skolskjutsverksamheten är en utmaning då enstaka 

tillkommande eller avslutade uppdrag med långa avstånd påverkar resultatet på ett påtagligt sätt 

eftersom de flesta av enhetens kostnader är fasta vilket också påverkat prognosen jämfört med 

majrapporten.  

 

Transportservice jobbar kontinuerligt med att minska sina kostnader. Under åren har enheten haft 

två pensionsavgångar som inte kommer återtillsättas utan istället omvandlas till timanställningar. 

Detta kommer ge enheten större flexibilitet och möjlighet att minska personalkostnaderna på sikt. 

Effekt av åtgärden förväntas under hösten och vinter. 

 

Under april har tidigare leasing löpt ut för 9 bussar vilka nu köpts av kommunen. Inköpet bedöms ge 

en besparing på drygt 0,3 mnkr under 2020, 0,3 mnkr under 2021 och även en flexiblare 

fordonsflotta då möjligheten att byta till mindre eller större fordon utifrån behov underlättats. I 

januari övergick transportservice till HVO drivmedel för att uppfylla kommunens klimatmål. Det 

fossilfria bränslet är drygt 1 kr dyrare per liter än vanlig diesel vilket ger en extra kostnad. Den totala 

kostnaden för drivmedel är lägre än budgeterat då antal körda kilometer har minskat i samband med 

corona. 

 

Måltidservice 

Måltidervice har en relativt stor osäkerhet i sina prognoser då rådande situationen med corona har 

inneburit nedstängningar av skolverksamhet och en väldigt osäker höst väntar. Under första halvåret 

har beställda portioner sjunkit inom så gott som alla områdena på grund av corona. Därför förväntas 

enheten servera mindre antal portioner än budgeterat vilket kommer att ha påverkan på enhetens 

rörliga intäkter. Totalt förväntas enheten leverera dryg 700 000 varma portioner under 2020. 

 

Måltidservice noterar också ett stort bortfall från externa kunder så som personalluncher och gäster 

på boendena villket ytterligare minskar rörliga intäkter. Inställda portioner för Camp Grosvad blev 

ett stort intäktsbortfall för Grosvads kök. 

 

Matdistributionen prognostiseras öka med 2000 portioner i år vilket ger 33 000 portioner för 

helåret. Matdistributionen har således nått en fördubbling på två år. 

 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten prognosticerar för ett nollresultat, samtidigt som avdelningen har några avvikelser 

som på totalen tar ut varandra. Med hänsyn till coronasituationen har avdelning tappat intäkter för 

extern kursverksamhet. Den regniga sommaren har medfört att antalet skogsbränder har varit färre 

än normalt, vilket bidragit till att personalkostnaderna blev lägre jämfört med sommaren 2019. 
 

Fastigheter 

Fastighetsavdelningen räknar med ett överskott mot tilldelad budget med 3,5 mnkr, vilket är en 

förbättring av tidigare prognos med 3,5 mnkr. Större förändringar i avvikelse från budget, som 

prognostiseras jämfört med maj, anges inom parentes: intäkter (1,8 mnkr), snöröjning (1,1 mnkr), el 

(0,9 mnkr), reparation (1,5 mnkr), underhåll (1,2 mnkr) samt kapitalkostnader (-1,7 mnkr) även 
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tillkommande rivningskostnader planeras om 1,1 mnkr. Köpet av Hällestagården står för den större 

andelen prognosförändringen avseende intäkter och kapitalkostnader. 

  

Intäktsmässigt tillkommer hyresintäkter för Hällestagården om cirka 2,0 mnkr att ge ett överskott 

mot intäktsbudgeten. Det överskottet balanseras upp av kostnader, bland annat för kapitalkostnader 

som prognosticeras ge underskott med 1,7 mnkr, där merparten är beräknat för Hällestagården. 

  

Den milda vintern ger en minskning av den prognostiserade kostnaden för snöröjning med 1,1 mnkr 

jämfört med föregående prognos. 

  

Vinterns väderlek påverkar även uppvärmningskostnaden och ett överskott om 1,5 mnkr 

prognostiseras. Elkostnaderna har räknats ned med 0,9 mnkr, då ej tillräcklig hänsyn tagits till 

varierande elnätskostnader under året vid föregående prognostillfälle, den totala avvikelsen för el 

förväntas ändå ge ett underskott på knapp 0,3 mnkr.            

  

Reparationer förväntas understiga budget med 1,5 mnkr och underhåll förväntas överstiga med 1,2 

Mnkr. Prognoserna är dock förbättrade jämfört med majprognosen.  

  

Avdelningen har vakanser på en fastighetsförvaltare samt en projektansvarig, vilket ger ett överskott 

på ca 0,5 mnkr. Fastighetsutredningar förväntas uppgå till 0,4 mnkr och ger en positiv avvikelse på ca 

0,6 mnkr.  

  

Extra kostnader har uppstått under året då rivning av skolbyggnad i Ekesjö genomförts (0,5 mnkr) 

samt att moduler har ställts upp på Viggestorpsskolan i samband med renovering (1,5 mnkr). En 

reservering för dessa kostnader fanns dock upptagna i budget.  

  

Prognosen bygger på antaganden gällande normalårstemperaturer, elpriser och hur mycket 

snöröjning som kommer behövas. Det finns även en viss osäkerhetsfaktor i hur resultatet kommer 

att påverkas efter inköpet av Hällestagården under 2020. Jämförelser med föregående år är svåra att 

göra, detta beroende på att fastigheterna förvaltades av Vallonbygden.  

 

Samhällsplanering 

Samhällsplanering räknar med att budgeten för helåret kommer att hållas. 

Kostnaderna för köp av verksamhet beräknas på helåret överstiga årsbudget. Orsaken är att det finns 

ett stort behov av externt konsultstöd för framtagande av detaljplaner.  Även det 

exploateringsförberedande arbetet i samband med det prioriterade uppdraget att skapa 

förutsättningar för fler bostäder i kommunen erfordrar konsultstöd. De ökade kostnaderna för köp 

av verksamhet förväntas täckas av ett överskott från snöröjningen i och med den milda vinter som 

har varit. Verksamheten har även haft högre intäkter från skogsavverkning än vad som budgeterats på 

grund av avverkning av skog efter angrepp av granbarkborre.  

  

Verksamheten har inte påverkats i större utsträckning på grund av corona utöver att verksamheten 

tidvis har haft större sjukfrånvaro än normalt. 

  

Osäkerhet råder i prognosen i och med att sanktionsavgifter har inkommit i samband med 

investeringsprojektet att anlägga en skatepark vilket kan påverkar verksamhetens driftbudget med 0,4 

mnkr. Besked om verksamheten drabbas av eventuell sanktionsavgift inväntas från rättslig instans.   

 
Budget och prognosantaganden 

Sektor samhällsbyggnads serviceavdelning påverkas betydligt av coronapandemin. Störst påverkan 

finns inom de tjänster som levereras mot äldreomsorg eftersom beställda volymer sjunker. Om 

situationen med corona kommer att bestå under en längre tid bedöms volymerna på 

serviceavdelningen sjunka ytterligare under året. Dock märks det att beställda volymer från 

äldreomsorg ökar hos transportenheten, det gäller framför allt färdtjänst. 
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Serviceavdelningen är den enhet som inte erhåller ramjustering för löneökningar. I år är 

löneförhandlingar inte klara än och därför ser resultatet bättre ut på samtliga serviceenheter än det 

är i verkligheten. I prognosen har enheten tagit hänsyn till kommande ökning av lönekostnader när 

löneförhandlingar kommer vara klara och personal kommer att få högre löner utbetalda retroaktivt. 

 

Måltidservice har tilldelats ramjusteringar avseende hyresökningar för 2019 och 2020. Ramjusteringen 

har inte inräknats i måltidspriset för 2019 och 2020. En del av beloppet avser matsal som 

kostnadsmässigt flyttades till sektor utbildning. Vid eventuell ramjustering under i hösten kan 

måltidservice komma att belastas med högre hyreskostnad än budgeterat vilket innebär underskott 

med motsvarande belopp.  

 

Övriga verksamheter inom sektor samhällsbyggnad har också påverkas av corona även om i mindre 

utsträckning. Det är osäkert hur hösten kommer att se ut och därför svårt att uppskatta hur mycket 

tid personal kommer kunna lägga på ordinarie uppdrag och hur mycket på uppdrag som är kopplat till 

corona. Det finns risk att ordinarie uppdrag inte blir utförda vilket kan orsaka avvikelser mot budget 

som är svåra att förutse.  

 

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

De största avvikelserna finns hos serviceavdelningen som utför arbete internt åt köpande sektorer. 

Serviceavdelningen har stora fasta kostnader och liten möjlighet att påverka både beställda volymer 

och kostnader. Coronapandemin har påvisat hur sårbar verksamheten är mot större och oförutsedda 

minskningar av producerade volymer. Därför kommer sektor samhällsbyggnad att fortsätta bevaka 

och analysera sina volymer. För att minska kostnaderna sker omprioriteringar kontinuerligt med 

avsikt att spara på befintliga resurser samt omfördelning av personal så att färre vikarier behövs. 

Serviceavdelningen har minskat sina personalkostnader markant genom åren och jobbar kontinuerligt 

med att hitta bra lösningar som kan göra verksamheten effektivare och därmed minska ytterligare 

personalkostnader. 

 

Serviceavdelningen har behov av att minska andelen fasta kostnader som ej går att påverka på kort 

sikt och öka andelen rörliga kostnaderna. Större andel rörliga kostnader ger flexibilitet och möjlighet 

att snabbt anpassa kostnaderna till förändringar i volymer.  

 

Fastighetsavdelningen har för avsikt att tillfälligt justera ner hyror för innevarande år om 

prognosticerat överskottet består. Fördjupad analys av kostnader sker i samband med budgetarbete 

2021.  

 

Sjukfrånvaro 

Sektor samhällsbyggnads sjukfrånvaro för perioden januari - juli 2020 är 4,7 procent, vilket är drygt 1 

procentenhet lägre än den som redovisades vid T1. Sjukfrånvaron januari - juli 2019 låg på 4,7 

procent. Hittills har inte märkts att sektorns sjukfrånvaro har påverkats av corona. Dessutom är det 

inte fullt ut jämförbart mellan 2019 och 2020 på sektorsnivå, då en ny avdelning tillkommit, 

fastighetsavdelningen. 

 

Under perioden januari – juli 2020 rapporterade sektor samhällsbyggnad 270 VAB-timmar, vilket 

motsvarar 0,23 helårsarbetare. Under motsvarande period 2019 rapporterades 260 VAB-timmar 

(fastighetsavdelning ingår ej). Det innebär att sektor samhällsbyggnad inte märkt av avvikande hög 

frånvaro av personal pga av situation med corona. 
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Sektor utbildning    

 
Prognosförändring 

Ny prognos för sektorn pekar på ett underskott med 8,7 mnkr, vilket är en förbättring med 3,1 mnkr 

sedan förra prognosen. Sektorscentralt är prognosförbättringen 1,6 mnkr med lägre personal- och 

fortbildningskostnader som förklaring. Grundskolan visar 0,8 mnkr bättre prognos främst till följd av 

personalanpassningar. Förskolans prognos försämras med 1,0 mnkr, största enskilda förändringen är 

1,7 mnkr högre kostnad än förväntat för externt köpta platser. Gymnasiet totalt sett visar en 

förbättring på 1,3 mnkr, plusposterna är elevluncher, lärlingsbidrag och lägre personalkostnader. 

Vuxenutbildningen visar överskott 0,6 mnkr, bidragen blir större än förväntat. 

Större förändringar mellan åren 

Under Utbildning gemensamt syns en större kostnadsökning på 4,6 mnkr. Denna beror på att 

kostnaden på 3,4 mnkr för skolornas kuratorer från och med årsskiftet flyttats från skolorna in till 

Central barn- och elevhälsa. Språkenhetens verksamhet, som också ligger under utbildning 

gemensamt, har budgetmässigt fått större utrymme och har kostat 0,5 mnkr mer. Förskolans intäkter 

ökade med 4,7 mnkr och kostnaderna med 5,0 mnkr. En stor del av dessa förändringar förklaras av 

ett ökat statsbidrag för Mindre barngrupper och de ökade personalkostnader som denna satsning 

medfört. Vuxenutbildningen uppvisar en större intäktsökning på 2,7 mnkr. Detta beror på att 

verksamheten vågat räkna hem det statliga bidraget för yrkesutbildning, för åtta månader, redan i 

delårsbokslutet. Bidraget utfaller i sin helhet vid årsskiftet. 

Kommentar till prognosen 

I majprognosen visades överskott för den statliga ersättningen för sjuklöner som en totalsumma 

övergripande på respektive verksamhetsområde. I denna prognos har respektive chefsområde tagit 

hänsyn till detta i sina prognoser när de beräknat sina totala personalkostnader för året. Totalt har 

sektorn fått ersättningar på 3,6 mnkr för april – juli. 

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och 

utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessa delar visar 

överskott med 0,4 mnkr för uteblivna konferenser och fortbildning. Centrala barn- och elevhälsan 

Utbildning, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 390 -1 554 112% -1 588 -3 636 -1 540 150

Kostnader 48 264 32 110 67% 27 437 41 487 46 814 1 450

Utbildning gemensamt 46 874 30 556 65% 25 849 37 851 45 274 1 600

Intäkter -41 382 -27 519 67% -25 931 -39 281 -44 173 2 791

Kostnader 304 092 201 642 66% 197 615 302 149 307 783 -3 691

Grundskola 262 710 174 123 66% 171 684 262 868 263 610 -900

Intäkter -24 856 -21 110 85% -16 367 -24 924 -26 449 1 593

Kostnader 163 357 113 069 69% 108 085 164 813 170 350 -6 993

Förskola 138 501 91 958 66% 91 718 139 889 143 901 -5 400

Intäkter -14 957 -9 127 61% -9 100 -14 908 -15 757 800

Kostnader 111 989 77 249 69% 77 408 119 260 117 389 -5 400

Gymnasiet 97 032 68 122 70% 68 308 104 352 101 632 -4 600

Intäkter -8 822 -6 480 73% -3 783 -9 943 -9 422 600

Kostnader 18 977 12 253 65% 11 773 19 297 18 977 0

Vuxenutbildning 10 155 5 773 57% 7 990 9 353 9 555 600

Total 555 272 370 533 67% 365 549 554 313 563 972 -8 700

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

227 227
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inklusive språkenheten, som också ingår i Utbildning gemensamt, prognostiserar ett överskott på 0,8 

mnkr för personal till följd av att tjänster återbesatts senare än planerat eller delar av tjänster som 

inte återbesatts. Omkostnader och fortbildning visar överskott med 0,4 mnkr, en del av detta är 

coronabetingat.  

 

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar totalt sett ett underskott 

på 0,9 mnkr. Det låg underbalansering på 2,1 mnkr från årets början. Grunden till problemet är 

personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Förklaringarna till detta är dels att 

skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med behov 

av särskilt stöd. Dels att nuvarande skolstruktur, med några relativt sett små skolenheter, medför 

problem att hålla budget och samtidigt klara av bemanningen inom ordinarie elevpeng. En omfattande 

genomgång av alla skolors organisation och bemanning har gjorts i samband med budgetarbetet. 

Flertalet skolenheter kommer att minska bemanningen, främst från och med höstterminen för att på 

så sätt dra ner sina kostnader. Detta berör inte tillsvidareanställd personal. Jämfört med utgångsläget 

i början av året så har rektorsområdena nu hämtat in 1,8 mnkr och visar nu tillsammans ett 

underskott på 1,8 mnkr. Mot detta så balanserar en reserv på 1,5 mnkr på grundskolan övergripande, 

denna reserv är ännu oförbrukad. Några större kostnadsposter har tillkommit under året; 

träningsskolan som ser en stor volymökning från och med höstterminen har startat en ny enhet i 

Kvarnen. Det kommer att kosta 0,9 mnkr mer än vad som planerats vid årets början. Sektorn 

kommer att medfinansiera busslinjen Hävla - Katrineholm som används för skolskjuts, vilket medför 

utökade kostnader med 0,5 mnkr. Till följd av corona har en extra buss för skolskjutsar har fått 

sättas in, det kommer att kosta 0,3 mnkr mer än budgeterat. 

Utfallet för ett antal statsbidrag förväntas bli bättre än beräknat och ge ett överskott med 1,0 mnkr. 

Budgeten för extern grundskola, 20 mnkr, ser ut att hålla. 

 

Förskolan visar sammantaget ett prognostiserat underskott med 5,4 mnkr. En underbalans med 6,7 

mnkr lades på förskolan gemensamt i budgetprocessen. Detta för att kunna ge förskoleområdena en 

rimligt stor budgettilldelning. Förskolorna redovisade 2019 ett nollresultat. Skillnaden ligger nu i 

tilldelningen från kommunens övergripande resurstilldelningsmodell som gav cirka 7 mnkr mer 2019 

än 2020. Detta berodde i sin tur på att tilldelningen 2019 baserades på en för stor barnvolym. Detta 

justerades nu i ett slag inför 2020. Förskoleverksamheten har fått behålla en särskild satsning på 2 

mnkr motsvarande budgettilldelningen för Nattis som avvecklades i början av året. Detta ska ses som 

en del av åtgärder för ekonomi i balans. Med hjälp av underbalansen centralt så har förskolorna nu 

lagt en väl balanserad budget. Budgeten på förskoleområdena 2020 är i stort sett identisk med utfallet 

2019, det vill säga att planerad verksamhets- eller kostnadsvolym inte ökar. Nu är bemanning och 

övriga kostnader relativt väl anpassade till förskolornas sektorsinterna budgettilldelning. Sammantaget 

så prognostiserar förskoleområdena ett överskott med 2,2 mnkr, inget område visar underskott. I 

detta överskott ingår Kvarnens avveckling som ger 0,5 mnkr. Överskotten ligger i personalkostnader.  

 

Under förskolan gemensam ligger bland annat kostnaden för externt köpta förskoleplatser. Den visar 

underskott med 1,7 mnkr. Under året kommer ca 140 barn att gå externt, det är 13 barn fler än 

förväntat. Utav underbalansen på 6,7 mnkr, enligt ovan, är 0,8 mnkr overheadkostnader för 

bemanningscentralen. Förskolan kommer inte att utnyttja bemanningscentralens tjänster under 2020. 

Den fortsatta verksamheten i dagbarnvårdarhuset i Grytgöl kostar 0,5 mnkr mer än budgeterat för 

andra halvåret, planen var en avveckling från sommaren. Intäkter från Migrationsverket förväntas 

överstiga budget med 0,3 mnkr. Sektorn erhöll vid årets början ett ramtillskott med 1,0 mnkr för att 

driva en öppen förskola/familjecentral. Denna kommer inte igång under året, därför redovisas 1,0 

mnkr som prognostiserat överskott. Miljonen kommer att återlämnas till kommungemensamma 

kostnader i samband med årsbokslutet. Då flyttas överskottet från sektor utbildning. 

Sammanfattningsvis så har förskoleområdena hämtat in 2,2 mnkr jämför med utgångsläget vid årets 

början. I förskolan gemensamt går det 0,9 mnkr åt andra hållet. 

  

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 4,6 mnkr. Svårigheten att 

finansiera verksamheten inom given ram, var tydlig redan i budgetprocessen. En underbalans lades 

med 5,5 mnkr på gymnasiet gemensamt och 1,1 mnkr på Bergska gymnasiet Bildningen, d v s 6,6 
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mnkr totalt.  Underbalansen på gymnasiet gemensamt är nödvändig för att kunna tilldela 

verksamheterna en rimlig programpeng per elev.  

 

Bergska gymnasiet Bildningen, med nationella program, erhåller en intern elevpeng per elev på 

respektive program. Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. 

Problemet är att klara ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och 

inriktningar som skolan har. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per 

elev, detta gäller även för övriga fasta omkostnader som verksamheten har. I budgetarbetet 

beräknades antalet elever öka från 260 till 290 från vt-20 till ht-20 till följd av en positiv 

elevtillströmning i åk 1. Detta blev inte verklighet, skolan har fortfarande 260 elever och tappar då 

1,5 mnkr i tilldelad elevpeng för höstterminen. En stor del av vårterminen har gymnasiet haft 

distansstudier, detta fortsätter till delar under höstterminen. Detta påverkar kostnaden för 

elevluncher, prognosen är ett överskott på 0,8 mnkr. Skolan har gjort personalanpassningar som 

förväntas ge överskott med 0,4 mnkr. Statsbidragen till lärlingsverksamheten och anställningsstöd ger 

överskott med 0,7 mnkr. Tillsammans med underbalansen på 1,1 mnkr visar nu verksamheten 

underskott med 0,7 mnkr. 

 

Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola 

prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM 

och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Elevpengen har inför 2020 höjts med 36 procent för att 

täcka den höga personaltäthet som denna verksamhet kräver och de förhållandevis höga 

lokalkostnader som verksamheten har. Denna höjning är en del av underbalansen centralt. 

Ramtilldelningen för gymnasiesärskolan med 17 elever är överdimensionerad vilket innebär att 1,4 

mnkr kunnat reserveras, se resonemang ovan. Antalet elever på IM har minskat under 2018 och 2019 

prognosen är fortsatt minskning under 2020, detta i sig är positivt. Under vårterminen gick 112 

elever på IM, just nu går 100 elever där. 

Den interna potten för elevpeng som används för utdelning till Bergska gymnasiet Bildningen och IM 

på Bergska gymnasiet Bergska skolan uppgick till 43,5 mnkr vid årets början. Dessutom ligger bidrag 

från Migrationsverket 5,4 mnkr och statsbidrag med 1,4 mnkr där. Potten visar överskott med 1,7 

mnkr, främst till följd av att Bergska Bildningen har färre elever än förväntat under höstterminen. 

Bidragen från Migrationsverket förväntas bli 0,4 mnkr lägre än budgeterat. 

 

Gymnasiet externt, det vill säga de elever som går gymnasiet i andra kommuner eller i friskolor, visar 

just nu ett litet överskott med 0,3 mnkr. Budgeten bygger på en beräkning med i genomsnitt 470 

elever under året, dessa utgör 54 procent utav kommunens alla gymnasieelever. Antalet externa 

elever har över åren ökat och genomsnittspriset för en gymnasieplats har ökat markant de senaste 

åren. Budgeten för utbildningsplatser, busskort och inackorderingstillägg är 58,6 mnkr det vill säga 

cirka 125 tkr per elev. Intagningen till höstterminen är genomförd, men antalet elever hos olika 

utbildningsanordnare har inte stabiliserat sig ännu. Utfallet av denna procedur avgör till en del 

ekonomin för hela gymnasieverksamheten. Ökning av externa elever kostar plats för plats medan fler 

elever i egen verksamhet kan medföra effektivare utnyttjande av befintliga resurser. 

 

Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 0,6 mnkr. En stor del av verksamheten, 46 

procent, finansieras via olika former av bidrag. En förutsättning för verksamhetens prognos är att 

dessa bidrag erhålls enligt den budget som lagts och att verksamhetens volym bli den förväntade. Med 

tanke på coronaeffekter är höstens verksamhetsvolymer ännu osäkra. Arbetsmarknadens utveckling 

kan i hög grad påverka volymerna. Schablonersättningen från Migrationsverket till yrkesutbildningen 

inom industri blir 0,6 mnkr större än beräknat. Personalkostnaderna förväntas bli 0,5 mnkr högre än 

budgeterat. Köp av utbildningar och läromedel visar överskott med 0,5 mnkr. 

 

Budget och prognosantaganden 

Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt 

framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Ett undantag är Vuxenutbildningen 

som erhåller ramtilldelning. Alla enheter får dock, i sin tilldelning förutom den interna elevpengen, full 

kostnadstäckning för lokalhyra, lokalvård och personalkostnader för ledning och administration. I 

104



48 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-09-28 

budgetarbetet görs först en uppräkning av den interna elevpengen och för övriga kostnader för att 

täcka normala kostnadsökningar. Därefter görs en tilldelning till respektive chefsområde utifrån 

beräknade barn- och elevvolymer för det kommande året. 

 

I slutfasen av detta fördelningsarbete upplevde sektorn stora problem att få tilldelade budgetramar att 

räcka till för flera av sektorns ansvarsområden. Då räknades den interna tilldelningen ned med 1,8 

procent för alla verksamheter och 2 procent på sektorns gemensamma delar. Trots denna 

nedräkning av tilldelning till enheterna så gick budgeten inte ihop. Detta fick till följd att flera 

verksamheter och enskilda enheter gick in i verksamhetsåret med underfinansiering. Totalt så uppgick 

dessa underbalanser till 15,7 mnkr vid årets början. 

 

Under grundskolan gemensamt finns en reservering på 1,5 mnkr, denna balanserar dock en del av 

underbalanserna på fyra rektorsområden på 3,6 mnkr, netto 2,1 mnkr. På motsvarande sätt finns en 

reservering på gymnasiet gemensamt på 1,4 mnkr som kommer från ramtilldelningen för 

gymnasiesärskolan. Denna reducerar en underbalans för gymnasiet på totalt 8,3 mnkr, netto 6,9 

mnkr. Underbalanserna redovisas som underskott i prognosen. 

 

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av 

genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Samma sak gäller bidragen från Migrationsverket där 

volymen för gymnasiet, IM, är särskilt svår att förutsäga. 

  

Coronapandemins påverkan på sektorns ekonomi är hittills relativt liten. En genomgång av sektorns 

totala personalkostnader för årets första fem månader visar på lägre kostnader för mars, april och 

maj jämfört med januari och februari. Totalt sett har sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn varit 

väsentligt högre under mars, april och maj. Verksamheterna har i olika grad kunnat lösa denna 

frånvaro med vikarier eller genom att göra anpassningar i verksamheten. I förskolan har frånvaron i 

barngrupperna medfört att antalet vikarier kunnat hållas nere. I grundskolan har problemen med 

personalfrånvaro, i vissa lägen, inte kunnat lösas utan att vikarietillsättningarna ökat. Inom gymnasiet, 

där merparten av undervisningen skett på distans, har personalfrånvaron inte varit högre än normalt. 

Coronaeffekterna för skolmåltider och verksamhetsresor redovisas under respektive 

verksamhetsområde. Vad beträffar övriga kostnader så är påverkan marginell. Pandemins påverkan 

för resten av året är av förklarliga skäl svår att förutsäga.  

 
Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorschefens kommentarer 

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av 

organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att, 

om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn 

inte fattats några beslut om konkreta sparbeting av större omfattning såsom neddragning av delar av 

verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. 

 

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymer och med 

uppräkning normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och 

förväntade intäkter, detta trots de sparbeting som redovisats ovan. Bedömningen som därefter 

gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. 

Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början. Alla verksamhetsdelar har 

uppdraget att göra anpassningar så att dessa underbalanser ändå minimeras. Tydligt är att enheterna 

på ett bra sätt håller de budgetplaner de lagt upp som ofta innebär anpassningar/neddragning av 

personalstyrkan under året. I många fall lyckas de till och med att hämta hem en del av de 

underbalanser de startade året med. De har då också ett bättre utgångsläge, kostnadsmässigt, inför 

nästkommande verksamhetsår. 

 

Under 2019 tog sektorn fram ett antal anpassningsförslag för effektivisering och budgetanpassning. 

Två av de mer betydelsefulla förslagen har nu blivit effektuerade. Nattis avvecklades från och med 

årsskiftet och Kvarnens förskola avvecklades till sommaren.  
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Sektorn fick i början av året ett uppdrag av kommunledningen att lämna förslag på anpassningar för 

en ekonomi i balans. Ett tiotal förslag har tagits fram som kommer att behandlas i 

kommunledningsgruppen. 

 

Skolstrukturutredningen, som just nu behandlas politiskt, innehåller ett antal förslag som i 

förlängningen bör kunna leda till effektivare resursutnyttjande och därmed besparingar. 

 

Sammanfattningsvis så har sektorn fortfarande en underbalans i budgeten men både på chefsområden 

och centralt görs många åtgärder för att anpassa organisationen så mycket som möjligt för att minska 

underskottet. 

Med de anpassningar varje rektorsområde gjort så är de, som tidigare sagts, bättre anpassade till 

nästa år då åtgärderna får helårseffekt. Vissa strukturella beslut kan ge sektorn bättre förutsättningar 

att komma i ekonomisk balans inför kommande år. 

 

Sektor vård och omsorg 

 
Prognosförändring 

Vård och omsorg visar ett prognostiserat underskott på 10,7 mnkr vilket är i stort sett samma 

avvikelse som förra prognosen.  

 

Sektorn har rekvirerat statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre på 1,6 mnkr och för teknik, 

kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus på 0,4 mnkr. Dessa bidrag visades i föregående rapport 

som ett överskott, vilket de inte gör i denna rapport då sektorn har för avsikt att förbruka medlen i 

år. Samma sak gäller digitaliseringsmedel om 0,6 mnkr som finns budgeterade under Hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. En annan orsak till försämringen av hälso- och sjukvårdsorganisationens 

prognostiserade resultat beror på ökade personal- och materialkostnader i samband med 

coronapandemin.  

 

Internt i sektorn har en förändring skett främst genom att hemtjänsten totalt minskar i utförda 

timmar, vilket innebär minskade kostnader för verksamheten. Genom att omfördela personalresurser 

Vård och omsorg, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

aug

Intäkter 0 -72 0% -5 -6 -66 66

Kostnader 16 574 9 819 59% 9 910 14 683 14 887 1 687

Myndighetskontoret 16 574 9 747 59% 9 905 14 677 14 821 1 753

Intäkter -14 -2 451 17509% -123 -1 584 -3 324 3 310

Kostnader 33 731 28 387 84% 23 966 38 041 43 203 -9 472

Hälso- och sjukvårdsorg. 33 717 25 936 77% 23 843 36 457 39 879 -6 162

Intäkter -76 327 -49 431 65% -49 573 -75 100 -71 740 -4 588

Kostnader 180 881 118 186 65% 110 958 181 926 174 875 6 006

Hemtjänst 104 554 68 754 66% 61 385 106 826 103 135 1 419

Intäkter -910 -3 104 341% -1 695 -1 301 -2 843 1 932

Kostnader 155 803 112 644 72% 124 984 170 160 167 499 -11 695

Särskilt boende 154 893 109 540 71% 123 289 168 859 164 656 -9 763

Intäkter -41 005 -29 170 71% -27 178 -40 902 -40 374 -631

Kostnader 28 508 16 621 58% 15 043 22 734 25 843 2 665

Vård och omsorg centralt -12 497 -12 549 100% -12 135 -18 169 -14 531 2 034

Total 297 241 201 429 68% 206 286 308 650 307 960 -10 719

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 1 979 2 500

Varav corona aktivitet 999 (utökade 

kostnader)

4 082 5 098
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från stängd dagverksamhet och träffpunkter till förmån för ökad grundbemanning i hemtjänsten har 

verksamheten kunnat minska sina personalkostnader.   

 
Större förändringar mellan åren 

Hälso- och sjukvård har jämfört med föregående år en ökad kostnad på 2,1 mnkr. De ökade 

kostnaderna beror på rådande pandemi. Behov av lagerhållning av skyddsutrustning och arbetet med 

smittskyddsåtgärder har bland annat inneburit stora materialinköp. På grund av coronapandemin har 

det också funnits behov av att säkra upp bemanning i hälso- och sjukvårdsorganisationen vilket 

genererat högre personalkostnader.  

 

Hemtjänstens ökade kostnader och särskilt boendes minskade kostnader sedan föregående år beror 

främst på en intern omorganisering. Nattorganisationen och dagverksamheter samt träffpunkter låg 

tidigare i budget under särskilt boende men ligger sedan årsskiftet organiserat under hemtjänst.  

 
Kommentar till prognosen 

Sektorn hade 2019 ett resultat på 309 mnkr och fick till 2020 en budgettilldelning på 297 mnkr. 

Utöver budgetanpassningar som sektorn arbetar med så har sektorn fått skapa en ny enhet för att 

kunna ta emot covid-19 smittade brukare. Den nya enheten benämns som korttidsboendet Bönnern, 

och är avsedd för brukare med konstaterad covid-19. Korttidsboendet ska enligt nuvarande beslut 

finnas tillgängligt till november och beräknas kosta 3,2 mnkr. För närvarande finns inga brukare i 

verksamheten och personalen är utlokaliserad till andra enheter. Vid ett eventuellt utbrott ska 

enheten snabbt kunna öppnas upp igen.   

 

Särskilt boende har inför året fått en minskad budgetram mot tidigare budgetår och prognostiserar 

ett underskott på 9,7 mnkr, vilket då även inkluderar korttidsboendet Bönnern. För att komma inom 

ram har samtliga enheter påbörjat ett arbete med att se över och skapa personalmässigt mer 

resurseffektiva scheman. I verksamheterna pågår även arbetet med att minska sjukfrånvaron samt att 

se över kostnader avseende inköp och lagerhållning. Dessvärre har arbetet med flertalet av 

förbättringsområdena stanna av som ett direkt resultat av coronapandemin. Fokus har istället handlat 

om att kunna bemanna verksamhet, förhindra smittspridning och dämpa oro i personalgrupperna.  

 

När det gäller resurseffektiva scheman har dessa i många fall inte gått att arbeta vidare med då de 

inte varit i linje med förhindrande av smittspridning. Vid misstanke eller faktiskt smitta i praktiken har 

det handlat om att stoppa samarbeten mellan avdelningar och bemanna upp för att klara det dagliga 

arbetet på avdelningen. Ett annat stort förbättringsområde har varit att minska sjukfrånvaron hos 

medarbetarna, något som inte varit praktiskt genomförbart under året på grund av pandemin. Utöver 

detta har även sommaren varit väldigt dyr på enheterna, detta som en konsekvens av svårigheter 

kring bemanning. Sammantaget har ovan nämnda förbättringsområden inte kunnat genomföras, vilket 

gjort att verksamhetsområdet inte lyckats att minska personalkostnaderna i tillräcklig omfattning. 

 

Hemtjänstens underskott 2019 kopplades till ökade brukarvolymer jämfört med 2018, det gjorde 

att hemtjänstens verksamhetsområde fick högre kompensation för brukarvolymer i sin budget 2020.  

Det vi nu kan se är att hemtjänsttimmarna sjunkit istället för att öka vilket troligen beror på 

coronapandemin då ansökningar om bistånd minskat. Detta resulterar i ett prognostiserat överskott 

på 1,4 mnkr för verksamheten. I föregående prognos visades ett underskott då personalkostnaderna 

inte verkade sjunka i samma takt som brukarvolymerna minskade. Enheterna har lyckats minska sina 

personalkostnader samt fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan som inte togs 

hänsyn till i föregående prognos. Inom budgetram för hemtjänst har sektorn skapat ett 

Hemgångsteam för att möjliggöra en trygg och säker hemgång som en del i arbetet med att minska 

behovet av korttidsplatser. 

 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen gick in i året med en budget som är 2,8 mnkr lägre än utfall 

2019. Den nuvarande prognosen visar ett underskott på 6,2 mnkr varav 2,9 mnkr avser HSL-centralt 

där allt skyddsmateriel som köpts in under pandemin bokförts. Hälso- och sjukvårdsorganisationen 

har utifrån coronapandemin fått ställa om organisationen och sitt arbetssätt och har tillsammans med 
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läkarresurs från Närsjukvården i Finspång skapat hembesöksteam för bedömning och åtgärder i 

samband med coranapandemin. Sektorn har också arbetat med implementering av provtagningsrutin 

där kommunen fått i uppdrag att ansvara för provtagning på misstänkt smittade brukare inom 

kommunal verksamhet. För att säkra upp hälso- och sjukvårdsorganisationen, som varit en viktig 

aktör i samband med pandemin, har frånvarande medarbetare fått ersättas med dyrare alternativ så 

som övertid till ordinarie medarbetare och inhyrd medarbetare från bemanningsföretag.   

Myndighetskontoret visar på ett överskott om 1,9 mnkr. Överskottet beror till stor del av 

minskat antal resor med färdtjänst och riksfärdtjänst relaterat till coronapandemin, vilket är svårt att 

prognostisera eftersom det påverkas av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Bistånds-

bedömarna har också varit underbemannade under del av året vilket bidragit till myndighetskontorets 

överskott totalt.   

Vård och omsorg centralt prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr vilket främst består av mer 

intäkter än vad som budgeterats. Centralt finns också en budget för utskrivningsklara patienter där 

det är svårt att bedöma vilken omfattning som betalningsansvar kommer att utgå.  

Budget och prognosantaganden 

Sektorn står inför en period med fortsatt osäkerhet som en följd av rådande coronapandemi. Den 

nya enheten korttidsboende Bönnern beräknas kosta 3,2 mnkr i år. Ursprungliga kalkylen var att 

Bönnern skulle hållas öppen fram tills augusti, men osäkerheten kring coronapandemins utveckling 

har gjort att detta förlängts och enheten kvarstår i dagsläget fram till november. Läget är extremt 

osäkert och det är därför svårt att beräkna kostnad och framtida behov.  

Inom hemtjänst är andelen brukare under 65 år 5,9 procent och inom särskilt boende är 

motsvarande andel 1,2 procent. Dessa brukare får sektorn inte budgettilldelning för. Om vi beräknar 

kostnaden för de brukare som är under 65 år och som idag får insatser uppgår kostnaden för dessa 

på helår till 6,8 mnkr. Dessa brukare finns inom särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet 

inom hemtjänsten. 

I december flyttar kommunens korttidsboende Sergelsgården till nya lokaler i Vårdcentrum 

Finspång. I prognosen har inte hänsyn tagits till kostnader som uppkommer i samband med 

Sergelsgården flytt och driftskostnader i december månad.  

Förslag till åtgärder vid avvikelse - sektorchefens kommentarer 

Särskilt boende och hemtjänst 

Åtgärder för budget i balans handlar främst om ett fortsatt arbete med schemaoptimering utifrån 

lagda bemanningskrav men först när pandemin tillåter. Schemaoptimering inför varje ny schemaperiod 

där grundbemanningen korrigeras efter behov kan komma att bidra till ett effektivare 

resursutnyttjande på sikt. Anpassning av personalresurser efter volymförändringar och effektiv 

schemaläggning i det dagliga arbetet behöver sektorn fortsätta att arbeta med. Schemaoptimering 

med samverkan över enheter är dock svåra att genomföra i tider med smitta då utgångspunkten nu 

är att minimera personalkontakter för våra brukare.  Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår 

löpande men även här påverkas sektorn av coronapandemin då våra medarbetare uppmanas att 

stanna hemma vid minsta symtom samtidigt som medarbetare med symtom som inte kopplas till 

covid-19 skall komma tillbaka i arbete så snart som möjligt. Som en följd av coronapandemin finns 

dock en oro för fortsatt hög sjukfrånvaro som inte kommer att kompenseras med statliga bidrag i 

framtiden. Arbete med att minska kostnader för hög sjukfrånvaro pågår genom riktade HR-insatser 

och aktivt stöd till enhetschefer där långdragna rehabiliteringsprocesser pågår. Detta för att 

enhetschef och medarbetare ska hitta alternativa åtgärder som gynnar verksamheten och personal. 

Hälso- och sjukvård  

För att närma sig budget i balans behöver personalkostnaderna minska ytterligare inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen. Inom sjuksköterskeorganisationen har ett arbete skett för att tätare 

samarbeta mellan hemsjukvård och särskilt boende. Detta för att bli en mer flexibel organisation och 
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därmed kunna lägga effektivare scheman med färre antal sjuksköterskor. Verksamheten har också 

aktivt arbetat med att förskjuta resurskrävande insatser i hemsjukvård för att kunna hantera även 

dessa inom ramen för befintlig bemanning. Ett arbete som krävt god samverkan med regionen.  

Områden som kvarstår att arbeta vidare med är översyn av specialistfunktioner. Dietist finns inget 

lagkrav på och skulle kunna avvecklas med risk för sänkt kvalitet på nutritions- och kostfrågor. Ett 

åtgärdsförslag för en budget i balans som inte sektorn lyckats genomföra är att dra ned på hälso- och 

sjukvårdspersonal i form av färre sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Detta 

kommer med största sannolikhet att leda till en sämre kvalitet inom patientrelaterade hälso- och 

sjukvårdsinsatser samt mindre stöd till omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor. I tider med 

pandemi har dessa åtgärder av förklarliga själ inte genomförts. Sektorn har även möjlighet att säga 

upp avtalet gällande akademisk specialisttjänstgöring (AST), vilket sannolikt ger konsekvensen att 

Finspångs kommun inte blir en lika attraktiv arbetsgivare och gör det svårare att rekrytera 

sjuksköterskor, vilka redan idag är en svårrekryterad yrkesgrupp. 

Övrigt 

Under åren har sektorn fått ökade kostnader för matdistribution men intäkter i form av avgifter för 

matdistribution har inte ökat. Det innebär en utebliven intäkt för sektorn 2020 på ca. 1,4 mnkr.  

Sektorn föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om höjd avgift för matdistribution som genererar 
en ökad intäkt.  

Sammanfattningsvis är det svårt för sektorn att göra såväl prognos som att ta fram lämpliga åtgärder 

för verkställande under rådande coronapandemi. Sektorns största fokus är att ge en god vård och 

omsorg utifrån de förutsättningar som råder. 

Sjukfrånvaro 

Personal stannar hemma i större utsträckning på grund av de strikta restriktioner som gäller i 

samband med det nya coronaviruset. Sektor vård och omsorg måste täcka en majoritet av 

sjukfrånvaron. I och med den statliga ersättningen för april - juli så blir effekterna för vård och 

omsorg inte lika kännbara. 

Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

2019 10,99 9,64 8,64 8,39 7,80 6,33 5,46 6,28 7,83 9,14 9,28 9,13 

2020 9,71 9,61 13,57 15,01 12,73 9,21 
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Kommungemensamma kostnader 

 
Prognosförändring 

Prognosen för kommungemensamma kostnader visar ett överskott med 12,6 mnkr vilket är en 

prognosförbättring med 1,5 mnkr jämfört med majprognosen. Avsatta medel till utvecklings- och 

omställningspotten och omställningsmedel personal visar större överskott utifrån en ny bedömning 

av tillkommande kostnader. 

 

Större förändringar mellan åren 

Inom kommungemensamma kostnader har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som 

inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns bland annat anslag för utvecklingsmedel- och 

omställningspotten, medel för digitalisering och budget för nya kapitalkostnader utifrån 

investeringsbudgeten. Större delen av dessa budgetposter ramjusteras till sektorerna löpande under 

året utifrån fattade beslut vilket kan ge stor variation i utfall under året och mellan åren.  

 
Kommentar till prognosen 

I 2020 års budget finns liksom tidigare år en central lönepott som vid årets tertialbokslut ligger 

ofördelad till sektorerna. I år är osäkerheten extra stor avseende årets löneutveckling och 

Kommungemensamma kostnader, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Central lönepott 21 898 0 0% 0 2 565 21 898 0

Centrala medel lokalpool 1 307 2 374 182% 1 367 2 518 3 567 -2 260

Centrala medel omplacering o rehab. 375 79 21% 37 123 225 150

Samordningsförbundet 594 253 43% 339 508 507 87

Landsbygdsutveckling 321 267 83% 178 267 267 54

Ledarutvecklingsinsatser 268 3 1% 137 189 118 150

Partsgemensam kompetensutveckling 173 12 7% 57 175 173 0

Kompetensutvecklingsmedel 321 17 5% 145 243 121 200

Utvecklings- och omställningspott 3 911 0 0% 0 0 1 492 1 800

Ramjusterat: -619 0%

Utvecklingspott gymnasieskolan 990 27 34% 0 361 484 200

Ramjusterat: -306 0%

Medlemskap CKS 371 197 53% 0 380 393 -22

Avgift SKR 575 383 67% 0 0 575 0

Upplösning fonderade flyktingmedel -11 430 -7 620 67% -8 893 -13 339 -11 430 0

Personalsociala åtgärder 297 0 0% 218 219 0 297

Kulturyta Rejmyre 198 0 0% 133 200 0 198

Medarbetarenkät, medborgarundersökning, 

Helix mm

536 100 19% 100 235 333 203

Vägföreningar 495 0 0% 0 0 495 0

E-handel 149 0 0% 0 0 0 149

Lönekartläggning 69 0 0% 0 0 0 69

Digitalisering 1 980 0 0% 0 0 575 0

Ramjusterat: -1 405 0%

Miljöutvecklingspott 18 0 0% 0 0 18 0

Omställningsmedel personal 1 980 0 0% 0 0 480 1 500

Driftkostnader ny infrastruktur 229 0 0% 0 0 104 125

Internränta nya investeringar 6 736 0 0% 0 0 637 5 500

Ramjusterat: -599 0%

Avskrivningar nya investeringar 8 257 0 0% 0 0 2 169 4 200

Ramjusterat: -1 888 0%

Total 35 801 -3 908 -11% -6 182 -5 356 23 201 12 600

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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avtalsrörelse på grund av corona. Eftersom kollektivavtalen på industrins område sätter det så kallade 

”märket” som påverkar större delen av avtalsrörelsen, har förhandlingarna på flera avtalsområden 

tillfälligt pausats. Några av avtalen är klara och ny lön beräknas utbetalas i november. 

 

I strategisk plan finns även anslag för central lokalpool för kommunens lokaler som inte är uthyrda 

men som fastighetsavdelningen debiterar för. Årets kostnader omfattar outhyrda lokaler i Bildningen 

och Bergska skolan vilket ger ett underskott med 2,3 mnkr. 

 

Avsatta medel för ledar- och kompetensutvecklingsinsatser visar fortsatt överskott. I takt med 

att coronapandemin fortsätter har vissa planerade insatser fått ställas in under 2020. Vid 

tertialbokslutet görs bedömningen att alla medel inte kommer att förbrukas under året.  

 

Prognosen för utvecklings- och omställningspotten, omställningsmedel personal, 

gymnasiemiljonen och digitaliseringsmedel är svårbedömd och beror av vilka äskanden 

sektorerna lämnar för vidare beslut i kommunstyrelsen. Utfallet av gymnasiemiljonen påverkas av 

vilka ansökningar som kommer in. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en ny 

bedömning gjorts vid tertialbokslutet över tillkommande kostnader. Prognosen visar ett större 

överskott för utvecklings- och omställningspotten och för omställningsmedel personal än 

majprognosen visade. 

 

Kommungemensamt finns även reserverat kapitalkostnader för nya investeringar och drift 

infrastruktur. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller påverkar endast 

resultatet under del av året. Tidpunkten för när investeringarna beräknas slutredovisas påverkar 

prognosen och är en osäkerhetsfaktor varje år.  

 

Några av de övriga poster som inte kommer att förbrukas under året är det planerade 

evenemanget med allsång på slottet som skulle ha ägt rum i juni som är inställt till följd av corona. 

Medel för årets medborgarundersökning och för e-handel kommer inte att nyttjas under året. 

 
Budget och prognosantaganden 

I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som utgör en 

osäkerhetsfaktor i prognosarbetet såsom medel till utvecklings- och omställningspotten och 

omställningsmedel personal. Vid uppföljningen görs bedömning utifrån hittills fattade beslut samt 

kvarvarande månader, att delar av budgeten inte kommer att förbrukas under året.  

I år utgör utfallet av årets lönerevision en stor osäkerhetsfaktor till följd av uppskjutna förhandlingar 

som effekt av coronapandemin. 
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Finansenheten 

 
Prognosförändring 

Finansenheten prognosticerar ett överskott med 32,4 mnkr vilket innebär en förbättrad prognos med 

22,3 mnkr jämfört med maj.  Förändringen kan framförallt härledas till ökade intäkter i form av 

skatter och statsbidrag och lägre pensionskostnader. 

 
Större förändringar mellan åren 

Årets utfall på finansenheten påverkas i stor grad av den nya redovisningslagen och kravet på att 

värdera kommunens pensionsplaceringar till aktuellt marknadsvärde istället för anskaffningsvärde. Till 

följd av coronapandemin har börsen fallit och kommunen har under våren fått sälja och omplacera till 

säkrare värdepapper vilket medfört stora reaförluster på finansenheten till skillnad från bokslutet då 

marknadsvärdena var positiva. Detta skapar stor variation i redovisningen mellan åren och medför 

stor prognososäkerhet.  

 

Kommentar till prognosen 

Under finansenheten redovisas vad kommunen erhåller i skatter och generella statsbidrag, resultatet 

från placerade pensionsmedel, räntekostnader för kommunens lån och derivat samt intäkter för 

vidareutlåning till bolagen (internbanken). Här redovisas även kommunens samlade 

pensionskostnader och arbetsgivaravgifter.    

 

Skatteprognosen baseras på den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

i augusti med tillägg för extra anslag. Prognosen är ett fortsatt scenario och utgör en mycket osäker 

beräkning men innebär en prognosförbättring med 19,6 mnkr.  SKR räknar nu med väsentligt högre 

skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 vilket för Finspång innebär förbättrade skatteavräkningar för 

Finansenheten, tkr

intäkter (-), kostnader (+)

Årsbudget Ack utfall 

per 

2020-08-31

Ack utfall i 

% av 

budget

Ack utfall, 

per 

2019-08-31

Bokslut 

per 

2019-12-31

Prognos Avvikelse

Intäkter -1 363 930 -916 896 67% -884 639 -1 326 656 -1 394 530 30 600

Kostnader 0 0 0% 0 0 0 0

Skatter och statsbidrag -1 363 930 -916 896 67% -884 639 -1 326 656 -1 394 530 30 600

Intäkter -19 236 -13 911 72% -15 591 -22 249 -19 545 309

Kostnader 3 024 2 030 67% 2 139 3 399 3 133 -109

Finansiella kostnader och intäkter -16 212 -11 881 73% -13 452 -18 850 -16 412 200

Intäkter -700 -529 76% -286 -875 -591 -109

Kostnader 800 584 73% 1 432 1 953 191 609

Övriga kommungemensamma kostnader 

& intäkter

100 55 55% 1 145 1 078 -400 500

Intäkter -500 1 401 -280% -2 942 -5 014 2 176 -2 676

Kostnader 108 2 227 2062% 201 712 1 332 -1 224

Pensionsmedelsportföljen -392 3 629 -926% -2 741 -4 302 3 508 -3 900

Intäkter -21 089 -12 766 61% -12 839 -19 275 -18 639 -2 450

Kostnader 22 591 12 247 54% 12 580 18 680 18 441 4 150

Internbanken 1 502 -519 -35% -258 -595 -198 1 700

Intäkter -387 -410 106% -451 -517 -402 15

Kostnader 0 23 0% 64 130 15 -15

Statsbidrag migrationsverket -387 -387 100% -387 -387 -387 0

Intäkter -282 929 -185 149 65% -186 300 -276 548 -278 929 -4 000

Kostnader 231 976 152 050 66% 152 978 227 110 227 676 4 300

PO och arbetsgivaravgifter -50 953 -33 099 65% -33 321 -49 438 -51 253 300

Intäkter 0 -228 0% 0 0 -228 228

Kostnader 89 446 58 899 66% 58 064 84 608 86 674 2 772

Pensioner och löneskatt 89 446 58 671 66% 58 064 84 608 86 446 3 000

Total -1 340 826 -900 426 67% -875 589 -1 314 542 -1 373 226 32 400

Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) 0 0

Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) 0 0
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båda dessa år. SKR har i tidigare prognoser underskattat inkomster från näringslivet; lönesumman för 

2020 har ökat då permitteringslöner drar upp den genomsnittliga timlönen. 

Regeringen har under våren beslutat att tillskjuta extra medel till kommuner och regioner, vilket för 

Finspång innebär 43,5 mnkr för år 2020. Nettoeffekten av förbättrade skatteavräkningar och extra 

anslag innebär ett överskott med 30,6 mnkr jämfört med budget. 

 

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett förväntat överskott som följd av reavinster för 

sålda tomträtter. Här återfinns även interna ränteintäkter som debiteras sektorerna för avslutade 

investeringar samt räntekostnader för lån och derivat kopplade till fastigheten Bildningen. Årligen 

erhåller kommunen utdelning från kommuninvest utifrån kommunens medlemsandel. Utdelningen för 

2020 beslutades på årsstämman i april och innebär en lägre intäkt än tidigare år, från 2,2 mnkr till 0,7 

mnkr. Samtidigt beräknas interna ränteintäkter för avslutade investeringar bli högre än budgeterat.  

 

Kommunens pensionsmedelsportfölj visar fortsatt underskott vid tertialbokslutet.  De 

försäljningar och omplaceringar som genomfördes under våren med minskad andel aktier har 

resultatmässigt inneburit reaförluster och negativa resultatposter vid återföring av 

marknadsvärderingar med totalt cirka 4 mnkr. Under det andra tertialet har marknadsutvecklingen 

varit mer positiv vilket medfört att kommunens andel aktier i portföljen har kunnat ökas.  

 

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj, där 

särskild rapportering av skuldportföljen sker till kommunstyrelsen varje månad. Under året beräknas 

genomsnittlig lånekostnad i internbanken bli lägre än budgeterat, flera lån har under våren omsatts till 

en lägre ränta än tidigare villkorat.  Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning till bolagen blir 

samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta.  
 

Till bokslutet 2018 avsattes 1 mnkr i omställningskostnader för förtroendevalda utifrån en framtida 

kostnad. I revisionsrapporten för 2019 gör revisionen gällande att dessa kostnader istället ska 

redovisas som en del av pensionsskulden utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen. 

Den förändrade redovisningen innebär en resultatpåverkade post med +1 mnkr och redovisas under 

övriga kommungemensamma kostnader. 

 

Regeringen har som en åtgärd i coronakrisen beslutat om sänkt arbetsgivaravgift för perioden 

mars-juni från 31,42% till 10,21%. Lättnaden gäller 30 anställda med max 25 000 kr i månadslön vilket 

medfört en lägre kostnad med cirka 0,7 mnkr.  Samtidigt ska kommunen inbetala en årlig premie till 

omställningsfonden KOM-KR som en del av medfinansieringen av aktiva omställningsinsatser och 

ekonomiska omställningsförmåner. 

 

I samband med tertialbokslutet har kommunen erhållit en ny beräkning från KPA för kommunens 

samlade pensionskostnader och löneskatt som visar lägre kostnader med 3 mnkr. 

 
Budget och prognosantaganden 

Prognosen för pensionsmedelsportföljen inkluderar endast de resultatpåverkande poster som 

kommunen har haft fram till slutet av augusti. Fram till dess att placeringarna säljs är beloppen 

prognoser på framtida vinster/förluster utifrån aktuella marknadsvärden och årets prognos påverkas 

mycket av utvecklingen av corona. Sedan tidigare rapporteras placeringarnas utveckling månadsvis till 

kommunstyrelsen i ärendet riskkontroll pensionsplaceringar.  

 

  

113



57 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-09-28 

INVESTERINGSREDOVISNING 

Investeringar per anslagsområde 

 

Avslutade investeringar per 2020-08-31 

 

Pågående investeringar per 2020-08-31 

 

Investeringsbudgeten uppgår totalt till 260 mnkr vid tertialbokslutet. Av dessa medel är 65 mnkr 

beslutade för år 2020 i enligt med strategisk plan medan 42 mnkr avser beslut utöver plan. Flera 

projekt löper under flera år; 152 mnkr avser projekt överförda från föregående års 

investeringsbudget. Investeringsbudgeten fastställs utifrån anslagsområden. 

Under året har beslut fattats om investeringar utöver plan. Kommunen har förvärvat Hällestadgården 

från bostadsbolaget Vallonbygden i syfte att under nästa år utöka antal boendeplatser.  

Anslagsområden  

(belopp i tkr)

Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

utfall

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Inv.proj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

Exploatering för boende 

och näringsliv

35 900 3 100 39 000 -2 874 24 -2 850 41 850 37 170 1 830

Fastighetsinvesteringar 47 764 28 500 76 264 7 815 2 080 9 894 66 370 77 120 -856

Infrastruktur 27 125 13 900 41 025 17 545 4 749 22 294 18 731 41 282 -257

Klimat- och 

miljöanpassning

3 990 2 000 5 990 820 697 1 517 4 473 5 814 177

Offentliga miljöer 25 342 8 000 33 342 7 463 4 129 11 593 21 749 33 376 -34

Samhällsskydd 1 500 0 1 500 0 109 109 1 391 1 500 0

Verksamhetens 

investeringar 

10 748 9 500 20 248 3 796 3 857 7 653 12 595 19 132 1 116

Beslut utöver plan 0 42 542 42 542 0 38 294 38 294 4 248 43 081 -539

varav:

förvärv Hällestadgården 0 36 100 36 100 0 36 105 36 105 -5 36 665 -565

ombyggnad & invent. 

kommunhuset 

0 4 400 4 400 0 174 174 4 227 4 400 0

köp fordon 

transportenheten

0 2 042 2 042 0 2 016 2 016 26 2 016 26

Totalt: 152 369 107 542 259 911 34 564 53 939 88 503 171 408 258 474 1 437

SEKTOR Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Ledningsstab 3 400 0 3 400 2 212 293 2 506 894

Samhällsbyggnad 212 2 042 2 254 0 2 441 2 441 -187

Social omsorg 200 0 200 0 0 0 200

Vård och omsorg 500 50 550 454 90 544 6

Utbildning 759 160 919 294 394 688 231

Avslutade 5 071 2 252 7 323 2 960 3 218 6 178 1 145

SEKTOR Ombudget 

från 2019

Invbudget 

2020

Total 

budget

Ingående 

balans

Utfall per 

200831

Totalt 

utfall

Kvar av 

budget

Invproj 

prognos 

tot

Avv 

budget/ 

prognos

Politisk organisation 0 143 143 0 0 0 143 143 0

Ledningsstab 10 842 4 296 15 138 4 963 1 128 6 091 9 047 15 173 -35

Samhällsbyggnad 134 231 95 062 229 293 25 847 47 471 73 318 155 975 229 064 229

Social omsorg 0 684 684 0 456 456 228 681 3

Vård och omsorg 1 375 1 237 2 612 132 319 451 2 161 2 517 95

Utbildning 850 3 868 4 718 662 1 347 2 009 2 709 4 718 0

Pågående 147 298 105 290 252 588 31 604 50 721 82 325 170 263 252 296 292

Totalt: 152 369 107 542 259 911 34 564 53 939 88 503 171 408 258 474 1 437
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58 Delårsrapport per 20-08-31 - tertial 2 2020   2020-09-28 

Under våren beslutade kommunfullmäktige att anslå 4,4 mnkr för iordningställande av lokaler i 

kommunhuset för att skapa förutsättningar för att inrymma kommunens förvaltning.  

Transportenheten medgavs även investeringsanslag utöver ram för inköp av fordon i syfte att sänka 

driftkostnaden och öka flexibiliteten vid eventuell förändrad verksamhet. 

Vid tertialbokslutet uppgick hittills upparbetade investeringsutgifter för 2020 till 54 mnkr. Endast ett 

fåtal projekt har hunnit att slutföras och avslutats, däribland inköp av fordon till transportenheten 

samt ny webbplats där det sistnämnda projektet visar 

1 mnkr i lägre kostnad än beräknat. Coronapandemin har krävt mycket resurser både från chefer och 

andra nyckelpersoner vilket i många fall har försenat planerna för flera investeringar, flera stora 

projekt beräknas fortsätta även nästa år. 

Pågående investeringar som ännu inte har färdigställts uppgår till en 252 mnkr, prognosen vid tertial 2 

visar en total avvikelse mot budget med ca 0,3 mnkr. De flesta investeringsanslag återfinns inom 

sektor samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och 

exploatering. För år 2020 har 13,5 mnkr avsatts till reinvesteringar/underhållsinvesteringar inom 

anslaget fastighetsinvesteringar men flera projekt är ännu inte är påbörjade.  

Inom anslaget exploatering finns även ackumulerade medel för kommande exploateringar till 

förfogande. 
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FFIA
Resultaträkning 3186

2020-01-01

Utfall Utfall Budget Utfall Prognos Diff mot

2019-08-31 2019-12-31 2020 2020-08-31 2020 Budget

Intäkter
Hyra 2 156 3 242 3 462 2 498 72% 3 350 -112

Övriga intäkter 211 212 11 15 137% 13 2

Rabatter 0 -59 0 -57 0% -23 -23

Hyresbortfall -54 -70 -48 -12 25% -12 36

Intäkter totalt 2 314 3 325 3 425 2 444 71% 3 328 -97

Driftkostnader
Fastighetsskötsel -263 -411 -345 -91 26% -330 15

Reparationer o löpande underhåll -214 -486 -400 -102 25% -445 -45

Fastighetsel -165 -287 -280 -202 72% -330 -50

Uppvärmning -187 -686 -642 -192 30% -732 -90

V/A -54 -94 -102 -54 53% -107 -5

Renhållning -23 -26 -2 -9 427% -12 -10

Markavgifter 0 0 -19 0 0% 0 19

Försäkringar 0 -26 -47 -50 106% -50 -3

Avskrivna fordringar 0 -8 0 0 0% -40 -40

Övriga driftkostnader -137 -168 -104 -92 89% -130 -26

Summa driftskostnader -1 041 -2 193 -1 941 -791 41% -2 176 -235

Underhållskostnad
Lokalunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Fastighetsunderhåll 0 0 -100 0 0% -50 50

Övrigt underhåll 0 0 0 0 0% 0 0

Summa underhållskostnad 0 0 -200 0 0% -100 100

Fastighetsskatt -73 -106 -110 0 0% -106 4

Avskrivning byggnader -502 -755 -759 -643 85% -960 -201

BRUTTORESULTAT 698 271 415 1 009 243% -14 -429

Administration och marknadsföring 0

Administration -315 -1 124 -1 025 -857 84% -1 100 -75

Administration, avskrivningar -41 -66 -65 -37 57% -60 5

Marknadsföring -7 -7 0 0 0% 0 0

Summa administration -363 -1 197 -1 090 -894 82% -1 160 -70

RÖRELSERESULTAT 335 -927 -675 115 -17% -1 174 -499

Finansiella kostnader netto
Koncernbidrag 0 1 011 552 0 0% 552 0

Finansiella intäkter 1 3 0 0 0% 0 0

Räntebidrag 0 0 0 0 0% 0 0

Räntekostnader -486 -732 -40 -374 936% -720 -680

Övriga finansiella kostnader 0 0 -700 0 0% 0 700

Summa finansiella kostnader -485 282 -188 -374 199% -168 20

RESULTAT EFTER FINANSNETTO -150 -645 -863 -259 30% -1 342 -479

Jämförelsestörande poster
Realisationsvinst 0 0 0 0 0% 0 0

Realisationsförlust 0 0 0 0 0% 0 0

Poster av engångskaraktär 0 8 657 0 0 0% 0 0

Restituerad skatt 0 0 0 0 0% 0 0

Summa jämförelsestörande poster 0 8 657 0 0 0 0

Skatter
Skatt p g a ändrad taxering 0 0 0 0 0% 0 0

Latent skatt 0 -1 702 -185 0 0% 185 370

RESULTAT -150 6 310 -1 048 -259 -1 157 -109 
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Kommentarer delårsrapport 
 
Årets intäkter förväntas vara något högre än förra året, då Gästgiveriet tidvis stod utan 
hyresgäst.  
 
Driftkostnaderna förväntas vara linje med föregående år. Kostnader för 
fastighetsskötsel förväntas bli något lägre då inga OVK- besiktningar genomförs under 
2020. Samtidigt stiger de taxebundna kostnaderna något. 
 
Gällande utfall av kostnader för underhåll, har ingenting använts av årets budget till 
den 31/8. Prognosen är dock att 100 tkr kommer att gå åt. 
 
Avskrivningar ökar markant jämfört med föregående år beroende på återföringar av 
nedskrivningar i samband med årsbokslutet 2019. 
 
Administrationskostnader ligger i linje med föregående år. 
 
Koncernbidrag är i dagsläget obestämda, prognosen utgår från bidrag om totalt sett 
552 000 kr. Dessa kommer ses över och beslutas om under slutet av året. 
 
År 2019 genomfördes återföringar av nedskrivningar vi bokslutet, vilket gav utslag på 
poster av engångskaraktär och latent skatt. Inga liknande poster förväntas under 2020. 
 
Det totala resultatet förväntas visa underskott om -1 157 000 kr.  
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Finet AB Resultatrapport 
Utfall 2019-08-

31

Budget 2020 

periodiserad 8 

mån

Utfall augusti 

2020

Utfall jmf 

budget i %
Prognos 1 

2020 Helår

Intäkter

Anslutningsavgifter privat och företag 1 643 544 3 000 000 4 155 576 139% 4 500 000
Privata- och företagsabonnemang (tjänstelev) 5 727 277 6 133 333 6 575 439 107% 9 200 000
TV 1 195 049 1 200 000 1 230 337 103% 1 800 000
Datacomavgifter + trådlöst nät (Kommunen) 2 996 562 3 000 000 2 892 788 96% 4 500 000
Svartfiber, kapacitet, LAN-LAN tjänster 1 197 486 1 400 000 1 289 533 92% 2 100 000
Hyra datorhall 634 204 666 667 635 997 95% 1 000 000
Övriga intäkter 533 674 533 333 370 772 70% 800 000
Summa intäkter 13 927 797 15 933 333 17 150 442 108% 23 900 000

Rörelsens kostnader

Driftkostnader -4 077 649 -3 666 667 -3 658 170 100% -5 500 000
Övriga externa kostnader -438 874 -433 333 -680 571 157% -650 000
Marknadsföring -171 644 -166 667 -193 552 116% -250 000
Personalkostnader -4 907 800 -5 466 667 -5 466 960 100% -8 200 000
Avskrivningar -4 892 761 -5 000 000 -4 980 579 100% -7 500 000
Summa rörelsekostnader -14 488 728 -14 733 333 -14 979 832 102% -22 100 000

Rörelseresultat -560 931 1 200 000 2 170 610 181% 1800000

Ränteintäkter
Räntekostnader -854 537 -1 020 000 -913 780 90% -1530000

Resultat efter finansiella poster -1 415 468 180 000 1 256 830 698% 270000

Bokslutsdipositioner

Upplupen/Lämnat koncernbidrag -110 000 -110 000 -110 000 100% -165000
Överavskrivning 0 0

Resultat före skatt -1 525 468 70 000 1 146 830 1638% 105000

Justerad skatt fg år 0
skatt 0

Resultat efter skatt -1 525 468 70 000 1 146 830 1638% 105000
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Tertialrapport 2 2020, Prognos 2 2020 
 
Resultatrapport, Företagsövergripande 

 
 

Finspångs Tekniska Verk AB har 2020-08-31 ett resultat efter finansiella poster på 14,5 mkr 

efter justering av VA och Avfalls resultat. Finspångs Tekniska Verk AB prognostiserar ett 

resultat efter finansiella poster (efter justering av VA och avfalls resultat tillsammans på 4,5 mkr) 

på 15,6 mkr.  

Intäkter Energi sänker med 1 mkr på grund av den milda vintern under januari – mars.  

Intäkter förbränning avfall sänks med ytterligare 1,1 mkr då leveranser av sopor delvis uteblev 

under en period och de sopor som levererades blev till ett lägre pris per ton. Intäkter övrigt är en 

ökning med 0,6 mkr för ökat vägunderhåll och då främst asfaltsarbeten. På kostnadssidan är 

det en sänkning med ytterligare med 1,1 mkr för lägre bränslekostnad av Bioolja, med tanke på 

den milda vintern årets första månader. Ökade rörelsekostnader på 1 mkr främst inom 

energiavdelningen som förbrukningsmaterial som kalk, och reservdelar. Något ökade 

underhållskostnader på 0,3 mkr inom energiavdelningen. Personalkostnaderna pekar på ett 

lägre utfall på grund av lägre arbetsgivaravgifter under mars-juni. Avskrivningskostnaderna är in 
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princip oförändrade, det har skett en del förändringar inom verksamheterna men på total nivå 

ganska oförändrat. Fortsatt stort fokus på besparingsåtgärder inom VA dock pekar prognosen 

på ett något sämre resultat jämfört med prognos 1.  

 

Prognos 2 per avdelning 

 
Kommentarerna är jämförelse mellan prognos 1 och prognos 2. 

Administrativa avdelningen försämrar resultatet på 1,2 mkr, till största delen är minskade 

intäkter på fjärrvärme. Avfallsavdelningen försämrar resultatet med 0,6 mkr, beror på ökade 

kostnader inom sophämtningen inom kommunala delen. Vattenavdelningen försämrar resultatet 

med 0,4 mkr men fortfarande mycket bättre än budget i och med besparingsåtgärderna. 

Teknikavdelningen förbättrar resultatet och det beror på ökade intäkter för vägunderhåll. Finans 

förbättrar resultat på grund av lägre arbetsgivaravgifter under mars-juni. 

 

Prognos 2 per taxefinansierad verksamhet 

 
 
Fjärrvärmeverksamhetens prognos visar något sämre resultat än budget där ökade kostnader 

inom fjärrvärmeanläggningen av förbrukningsmaterial och reservdelar men också tappade 

intäkter för förbränning avfall och lägre intäkter för fjärrvärme.  Avfallsverksamheten beräknas 

göra ett något sämre resultat på grund av ökade kostnader för sophämtning. VA verksamheten 

beräknas göra ett överskott på 4,7 mkr dock ett sämre resultat än vid prognos 1. Fullt fokus på 

besparingsåtgärderna på kostnadssidan men intäkterna för vatten rörligt är svåra att påverka.    
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Investeringsprognos 2 2020 

 

 
 
 
Största förändringen i prognos 2 jämförelse med prognos 1 är inom fjärrvärmeanläggningar där 

Bränslehall och delar av ORC turbinen flyttas över till nästa år. Även hjullastaren blir leverans 

först nästa år. Inom Vatten/avlopp anläggningar är det en ökning främst för renovering av Byle 

Vattenverk.  

 
Balansräkning 
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 Vi har en kassa på 23,7 mkr. Till viss del ansträngd kassa, mycket hänger på hur 

investeringsprojekten går de kommande månaderna på året. 
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Vallonbygden AB 
Box 30, 612 21 Finspång 
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Tertialrapport 
För perioden 1 januari – 31 augusti 2020 
 
ÄGARE 
Samtliga aktier ägs av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 556012-6228, vilket i sin tur är helägt av Finspångs 
kommun. 
 
VERKSAMHET 
Vallonbygden AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag som äger och förvaltar fastigheter belägna i 
Finspångs kommun. Verksamheten startades redan 1943 då stiftelsen Pensionärshem bildades och 1946 bildade 
kommunen även stiftelsen Familjebostäder. Dessa två stiftelser kom sedan att uppgå i Stiftelsen Vallonbygden som 
bildades 1948-03-04. Verksamheten drevs i stiftelseform ända fram till 1990 då Vallonbygden ombildades till 
aktiebolag vilket registrerades 1990-01-18.  Bolagets ägda bestånd omfattar ca 1 950 lägenheter och ca 30 lokaler, 
tillsammans ca 135 000 kvm. 
 
MARKNADSLÄGE 
Bolaget har under perioden haft en uthyrningsgrad på 99,1% (99,2%). Den fortsatt höga uthyrningsgraden är en av flera 
anledningar till det goda resultatet per 20-08-31. Bostadsuthyrningsmarknaden i Finspång ser fortsatt ljus ut och vi tror 
att den över tid kommer att fortsätta vara god. Vi har också haft ett marknadsläge under perioden där rörligheten har 
varit lägre mot tidigare år. 
 
KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 
Vallonbygden AB sålde Hällestadsgården till Finspångs Kommun den 1/7 - 20.  
 
PROJEKT  
Konvertering av lokaler till lägenheter på Röda Hårstorp har under våren fortskridit och sex nya lägenheter har 
färdigställts. Tio nya lägenhetsprojekt har startat på platserna Parkvägen, Djurgårdsvägen samt Bruksgatan. 
 
 
NYPRODUKTION  
Bolaget har som ambition de närmaste tre åren (2020 - 2022) att årligen bygga om lokaler & förråd till 8 -10 st. 
lägenheter/år. För 2020 är det planerat att bygga 10 nya lägenheter där de första är klara för inflyttning till 1 oktober 
2020. Bolaget planerar/upphandlar för nyproduktion i Lotorp under 2021, ca 25 lägenheter. 
 
 
HYROR 
Vid hyresförhandlingen inför 2020 års hyror ingick bolaget en överenskommelse som innebär att hyrorna i genomsnitt 
höjs med 2,2% under perioden 2020-01-01—2021-03-31. 
 
 
ENERGI/MILJÖ   
Bolaget har under vår/sommaren färdigställt följande projekt inom energi/miljö. 

• Separata el-abonnemang för samtliga lägenheter på Röda Hårstorp 

• Utfört energideklarationer för hela vårt fastighetsbestånd enligt myndighetskrav 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning på De Wijks väg 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Tegvägen 
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Pågående samt planerade energiåtgärder under hösten är 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Profilvägen 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Tegelbruket 

• Ny styr & reglerutrustning med effektstyrning Gula Hårstorp 

 

 
UNDERHÅLL 
Följande åtgärder är en del av det underhåll som utförts under första halvåret.  
Fönsterbyte Tegvägen (sista etappen) postboxar på Kapellvägen 44–48/39/41, 52–54 samt Ekkällevägen 8, 
utemiljö/låssystem på Erkersväg 1 A-B, Stambyte Ekkällevägen 8. 
 
Pågående samt Planerade underhållsåtgärder under hösten är 

• Fönster och balkongdörrar skall bytas på Djurgårdsvägen 4–6 

• Djurgårdsvägen 4–6 relinas   

• Balkongrenovering Oxhagsvägen 

• Trapphusmålning + belysning Röda Hårstorp 

• Fasad arbete på Kapellvägen 61 
 

FINANSIERING  
Bolaget är sedan 2011-04-01 finansierat via internbanken för Finspång kommun. Bolaget betalar utöver den faktiska 
låneräntan som internbanken har för sin portfölj ett räntepåslag på 0,35%. Internräntan per 31 augusti uppgick inklusive  
påslag till 1,88% (2,36%), dvs 0,48% lägre än föregående år. Bolagets andel av internbankens gemensamma kreditstock 
på 1051,1 mio.kr (1042,1 mio.kr) är 500 mio.kr d v s 47,6% (41,8%). 
Med anledning av nyproduktion och investeringar i våra fastigheter de kommande åren har vi ansökt om en utökad 
låneram i internbanken till 600 mio.kr. 
 
EKONOMI  
Resultatet efter finansnetto för perioden är ett överskott på 34,2 mio.kr, kr (8,8 mio.kr) varav realisationsresultat 
försäljning av Hällestadgården är 22,9 mio. (0 mio.kr) rörelseresultatet är bättre än budget. Intäkterna för den egna 
verksamheten har ökat med 1,5 mio.kr vilket huvudsakligen utgörs av ökade hyresintäkter. Driftkostnaderna för 
bolagets fastigheter har minskat med 0,3 mio.kr.  
 
De största förändringarna i driftskostnader är ökade kostnader för reparationer och löpande underhåll 1,2 mio.kr, 
samt för VA (0,2 mio.kr). I övrigt har andra kostnader minskat som värme 0,2 mio.kr, el 0,7 mio.kr och 
fastighetsskötsel 0,7 mio.kr. Att fastighetsskötsel har minskat så mycket beror på att halkbekämpning som ligger i 
gruppen fastighetsskötsel har minskat med 1,0 mio.kr jämfört med samma period i fjol.  Underhållet för egna 
fastigheter ligger ca 2,9 mio.kr lägre än för samma period föregående år. En förklaring till lägre underhållskostnader är 
att vi bokar mer som löpande underhåll, då enligt K-3 reglerna i stort allt planerat underhåll ska aktiveras. 
  
De finansiella kostnaderna för Vallonbygden AB ligger i nivå med budget. Vår prognos är att räntekostnaderna på 
helårsbasis kommer bli i linje med budget. Prognosen görs mot att vi räknar med stabila räntor under resterande del av 
året.  
 
Vår prognos på helåret för bolaget är ett resultat på ca: 22-24 miljoner kronor.  
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Företaget redovisar därför intäkterna till nominellt värde. Avdrag görs för lämnade rabatter. 
 
Låneutgifter 
De ränteutgifter som uppkommer på lånat kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. 
 
Leasingavtal 
Bolaget redovisar samtliga leasingavtal såväl finansiella som operationella som leasingavtal.  Operationella  
leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasing perioden. 
 
Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktioner redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i  
eget kapital. 
 
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs  
Inkomstskatt som ännu inte redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas 
I eget kapital. 
 
Uppskjuten  skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.  
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och  
Uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
Skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. 
 
 
 
REVISION/GRANSKNING 
 
Tertialrapporten har inte varit föremål för revision eller granskning av bolagets revisorer 
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Resultaträkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

NETTOOMSÄTTNING

Hyresintäkter 1 91 787 90 690

Övriga intäkter 2 732 34 778

Aktiverat arbete för egen räkning 312 0

Summa nettoomsättning 92 831 125 469

RÖRELSEKOSTNADER

Driftkostnader 3 -45 973 -76 596

Underhållskostnader 4 -3 911 -7 461

Fastighetsavgift 5 -1 912 -1 585

Avskrivningar 6 -12 566 -12 117

Summa rörelsekostnader -64 361 -97 758

Bruttoresultat 7 28 470 27 711

CENTRAL ADMINISTRATION OCH 

FÖRSÄLJNING

Avskrivningar -429 -415

Övriga kostnader 8 -9 710 -10 709

Realisationsresultat försäljning fastigheter 16 22 918 0

Rörelseresultat 41 249 16 587

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR

Ränteintäkter 8 8

Räntekostnader -7 086 -7 039

Finansnetto -7 078 -7 031

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 34 171 9 556

RESULTAT FÖRE SKATT 34 171 9 556

Skatt på årets resultat 0 -710

ÅRETS RESULTAT 34 171 8 846
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

TILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader och mark 10 626 822 578 206

Inventarier och verktyg 9 2 458 1 917

Pågående nyanläggningar 11 155 47 387

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfr. värdepappersinnehav 14 52 52

Uppskjuten skattefordran 17 134 223

Summa anläggningstillgångar 640 621 627 785

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Förråd 11 0 631

Kortfristiga fordringar

Hyresfordringar 12 26 51

Kundfordringar 13 39 276

Fordringar hos kommun 49 604 40 323

Skattefordan 2 888 4 647

Övriga fordringar 218 122

Förutbet.kostnader och upplupna intäkter 15 1 034 1 441

Kassa och Bank 18 5 5

Summa omsättningstillgångar 53 814 47 496

SUMMA TILLGÅNGAR 694 435 675 281  
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Balansräkning
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

SKULDER OCH EGET KAPITAL

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital  (1 400 st á 10.000 kr) 14 000 14 000

Reservfond 16 000 16 000

Uppskrivningsfond 24 033 24 819

Summa bundet eget kapital 54 033 54 819

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 79 932 73 924

Årets resultat 34 171 8 846

Summa fritt eget kapital 114 103 82 770

Summa eget kapital 168 136 137 589

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuld till Finspångs kommuns internbank 19 500 000 500 000Checkräkningskredit (Limit 20.000 tkr) 0 0

Summa långfristiga skulder 500 000 500 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 6 121 13 745

Skulder till koncernföretag 7 066 8 686Skatteskulder 0 0

Övriga skulder 20 1 363 2 866

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 11 749 12 395

Summa kortfristiga skulder 26 299 37 692

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 694 435 675 281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130



 

TERTIALRAPPORT 2020-08-31 ORG NR 556381-0588   
 

 

8(11) 

 
 

Kassaflödesanalys
Samtliga belopp i tkr.

Not 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 41 249 16 587

Justeringar för poster som inte

ingår i kassaflödet
Avskrivningar 12 995 12 532

Erhållen ränta 8 8

Erlagd ränta -7 086 -7 039

Betald inkomstskatt 0 710

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 47 165 22 797

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 593 38

Förändring av rörelsefordringar -21 029 -8 569

Förändring av  rörelseskulder -16 374 -13 449

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 355 817

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 546 -45 816

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 36 190 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 356 -45 816

FINANSERINGSVERKSAMHET

Ökning av långfristiga skulder 0 45 000

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 0 45 000

Förändring av likvida medel 0 1

Likvida medel vid årets början 5 4

Likvida medel vid årets slut 18 5 5

Likvida medel på Kommunens koncernkonto 49 514 30 818

Outnyttjad checkkredit 7 500 7 500

Disponibla medel 57 019 38 323
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Not 1 Not 4

Hyror 2020 2019 Underhållskostnader 2020 2019

Bostäder 83 124 81 429 Lägenhetsunderhåll 3 584 5 267

Lokaler 7 201 7 948 Lokalunderhåll 0 656

Garage 1 312 1 285 Fastighetsunderhåll 327 1 538

P-platser 1 196 1 096 Summa 3 911 7 461

Summa 92 833 91 757

Hyresbortfall Not 5

Bostäder -623 -578 Fastighetsavgift

Lokaler -98 -173 Beräknad skatt 1 912 1 585

Garage -35 -48 Summa 1 912 1 585

P-platser -102 -107

Rabatter bostäder -189 -161 Not 6

Summa -1 046 -1 067 Avskrivningar

Fastigheter 11 656 11 356

Nettohyra 91 787 90 690 Bredband 243 243

Årets avskrivning uppskrivning 667 666

Årets avskrivning nedskrivning 0 -148

Not 2 Summa 12 566 12 117

Övriga intäkter

Koncernuppdrag 0 33 830 Not 7

Övriga intäkter 732 948 Bruttoresultat affärsområde

Summa 732 34 778 Nettoomsättning 92 831 91 348

Rörelsekostnader -64 361 -66 815

Brutto affärsområde 1 28 470 24 533

Not 3

Driftkostnader Nettoomsättning 0 34 121

Fastighetsskötsel 7 235 13 638 Rörelsekostnader 0 -30 943

Reparationer 12 979 16 142 Brutto affärsområde 2 0 3 178

Renhållning 1 844 2 531

Vatten 6 228 7 947

El 3 127 12 359 Summa 28 470 27 711

Uppvärmning 11 301 19 622

Markkostnader 312 575 Affärsområde 1 Egna bostäder & lokaler

Försäkringar 472 410 Affärsområde 2 Förvaltade fastigheter, kommun

Övriga driftkostnader 2 476 3 371

Summa 45 973 76 596  
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Not 8 Not 10

Löner och soc. avgifter 2020 2019 Byggnadsvärde 2020 2019

Anställda (varav kvinnor) 25(6) 27(9) Ing. ack anskaffningsvärden 818 556 768 797

Löner styrelse och VD 783 786 Inköp 79 267 50 930

Löner övriga 5 777 6 958 Försäljning/utrangering -43 095 -1 171

Soc. avg. Styrelse o VD 230 229 Utg.ack. anskaffningsvärden 854 728 818 556

Soc avgifter övriga 1 815 2 186 Ing. ack. avskrivningar -276 775 -260 066

Pensionskostn. VD 186 231 Försäljning/utrangering 16 938 469

Pensionskostn. övriga 806 731 Årets avskrivningar -17 137 -17 178

Styrelse (varav kvinnor) 5(1) 5(1) Utg. ack. värdeminskning -276 974 -276 775

Ledningsgrupp (varav kvinnor) 5(1) 5(0) Ingående ack.avskrivningar uppskrivningar 41 334 42 334

Revisionsuppdrag 195 207 Årets avskrivningar uppskrivning -1 000 -1 000

Utg. ack.uppskrivningar 40 334 41 334

Ingående ack.nedskrivningar -39 327 -39 781

Årets upplösning av nedskrivning 12 238 454

Utgående ack. nedskrivningar -27 089 -39 327

Utgående balans 590 999 543 788

Taxeringsvärde mark 197 033 171 862

Taxeringsvärde byggnader 668 600 652 400

Not 9

Invent. och verktyg 2020 2019 Mark

Ing. ansk.värde 19 129 18 915 Ing anskaffningsvärde 34 418 33 022

Årets anskaffning 1 202 214 Investering 1 578 1 396

Försäljning/utrangering -55 0 Försäljning -173 0

Utg. ansk.värde 20 276 19 129 Summa 35 823 34 418

Ing. ack. avskr. -17 212 -16 597 Summa byggnader och mark 626 822 578 206

Årets avskr. -637 -615

Försäljning/utrangering 31 0 Markvärdet är upptaget till anskaffningskostnaden. I de fall 

Utg. ack. värdeminskning -17 818 -17 212 anskaffningskostnaden är okänd har värdet bestämts genom uppdelning 

Summa 2 458 1 917 av produktionskostnaden i samma relation som taxeringsvärdet fördelats 

mellan mark och byggnader.

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

VD:s uppsägningstid  är ett år.
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Not 11 Not 17

Förråd 2020 2019 Uppskjuten skattefordran 2020 2019

Reparationslager 0 652 Ingående saldo 223 2 295

Inkuransavdrag 3% 0 -21 Tillkommande/avg. skattefordringar -89 -2 072

Summa 0 631 134 223

Lagret har värderats till anskaffningsvärdet.

Not 12 Not 18

Hyresfordringar Likvida medel

Rubriken avser vid bokslutstillfället utestående hyresfordringar. Kassabehållning 5 5

Bolaget tillämpar principen att avskrivning av hyresfordringar sker  Banktillgodohavande 0 0

först när anlitat inkassoföretag meddelar att medel saknas. Vid bok- Summa 5 5

slutstillfället görs en värdereglering utifrån pågående  inkassoärenden. Bolagets tillgångar till likvida medel finns på ett underkonto till kommunens 

koncernkonto i Swedbank och ingår i vår balansräkning under posten 

Not 13 "Fordringar hos kommunen". Likvida medel tillhörande Vallonbygden och

Kundfordringar  ingående i internbanken var per sista augusti 34.092 tkr (38.818 tkr).

Kundfordringar som lämnats vidare till inkasso bokförs som osäkra. 

En värdering av utestående fordringar har gjorts vid bokslutet och de

som inte beräknas inflyta har bokförts som befarande kundförluster. Not 19

Fastighetslån

Not 14 Finspångs kommuns internbank 500 000 500 000

Andra långfr. värdepapper Summa 500 000 500 000

Andel i HSB 1 1 Bolaget samtliga lån via kommunens internbank

Andel i HBV 40 40

Bostadsrättslägenhet 11 11 Not 20

Summa 52 52 Övriga korfristiga skulder

Personalen källskatt 274 277

Sociala avgifter 763 310

Not 15 Övriga div. skulder 326 2 279

Förutbetalda kostnader Summa 1 363 2 866

och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader 1 034 1 441 Not 21

Summa 1 034 1 441 Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

Not 16 Uppl. räntekostnader 1 696 1 843

Realisationsresultat Förskottsbetalda hyror 9 975 9 553

Försäljning fastigheter 22 918 0 Övr.upplupna kostnader 78 999

Realisationsresultat 22 918 0 Summa 11 749 12 395

 
 
 

 
Finspång 2020-09-11 

 
 

Hans-Erik Olofsson 
Verkställande direktör 
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Dnr KS.2020.0337 

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

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

Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan sektor social omsorg oktober 2020 

Sammanfattning 

Internkontrollen för oktober 2020 omfattar följande kontrollmoment: 

Sammanställningar av placeringar samt kostnader, barn och unga, tertial 2 

2020 

Kontrollerna visar: 

Kostnaden för tertial 2 ligger högre än tertial 1 men lägre än motsvarande period 

föregående år. Antalet placeringar för tertial 2 ligger något lägre än för tertial 1 

men antalet individer är ungefär detsamma. Fördelningen av placeringarna på 

olika placeringstyper ligger ungefär i nivå med tidigare mätperiod, nätverkshem 

sticker dock ut något genom att antalet har sjunkit relativt mycket.  

Följande åtgärder redovisas: 

Handläggarna har mycket fokus på uppföljning och är väl uppdaterade på sina 

ärenden. Arbetet fokuserar fortsatt mycket på att involvera barnen och 

ungdomarnas nätverk, enligt metoden Signs of safety. Individ- och 

familjeomsorgens mottagningsfunktion kommer att stärkas med en person vilket 

kommer att ge handläggarna mer tid till pågående ärenden. 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll social omsorg oktober

2020
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Innehållsförteckning 

Utfall ................................................................................................................................................................................ 3 

Antal placerade barn och ungdomar .................................................................................................................................. 3 
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Utfall 

Antal placerade barn och ungdomar 

Risk: Stor kostnad för andel placerade barn och ungdomar 

 

Kontrollmoment Utfall 

Sammanställning av placeringar samt kostnader  Ingen avvikelse 

Antalet placerade barn, samt kostnadsbild 

Kommentar Tertial 2 2020 

 

Sektor Social omsorg 

Rapporteringen redovisar antal barn och unga, unika individer, som är placerade i någon form. Dessutom redovisas 

antalet placeringar, vilket även innefattar byte av lagrum (tex från vård enligt socialtjänstlagen, SoL, till vård enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) och byte av vårdform/vårdgivare. Till och med kvartal 2 2019 redovisades 

inte antal där det var färre än 5 placeringar i en viss placeringstyp. Då antalet ensamkommande idag är väldigt få 

redovisas alla placeringar i samma tabell från och med 2020. 

Rapportering har ändrat frekvens från kvartal till tertial, för att få med den ekonomiska rapporteringen som idag görs 

tertialvis. För att ge stöd i jämförelse i övergången redovisas antalet placeringar för första kvartalet 2020 inom parentes. 

Antalet placeringar har inte nödvändigtvis något samband med kostnader för placeringar. Nedan redovisade placeringar 

kan vara väldigt korta och olika placeringar kan skilja mycket i kostnad. Kostnader för placeringar redovisas i separat 

tabell. 

Antalet aktuella vårdnadsöverflyttningar under perioden redovisas i separat tabell. 

Perioden avser 2020-05-01 – 2020-08-31 

Antalet placeringar för tertial 2 ligger något lägre än för tertial 1 men antalet individer är ungefär detsamma. 

Fördelningen av placeringarna på olika placeringstyper ligger ungefär i nivå med tidigare mätperiod, nätverkshem sticker 

ut något, där antalet har sjunkit. Kostnaden för tertial 2 ligger högre än tertial 1 men lägre än motsvarande period 

föregående år. Det har inte varit så många akuta placeringar under sommaren. Handläggarna har mycket fokus på 

uppföljning och är väl uppdaterade på sina ärenden. Arbetet fokuserar fortsatt mycket på att involvera barnen och 

ungdomarnas nätverk, enligt metoden Signs of safety. Individ- och familjeomsorgens mottagningsfunktion kommer att 

stärkas med en person vilket kommer att ge handläggarna mer tid till pågående ärenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138



Sektor Social omsorg, Månadsrapport internkontroll 4(6) 

Kontrollmoment Utfall 

 

Antal placeringar, barn och unga totalt, 2020 

Placeringtyp Antal 2020 T1 (Q1) Antal2020 T2 Antal 2020 T3 

SiS-hem (LVU §12) 9  (8 Q1) 8  

HVB (enskild och offentlig 

huvudman) 

8  (6 Q1) 10  

Konsulentstött familjehem 11 (11 Q1) 9  

Nätverkshem 8   (8 Q1) 4  

Familjehem 32 (31 Q1) 31  

Beredskap/jourplaceringar 3   (3 Q1) 1  

Stödboende 1   (1 Q1) 2  

Summa placeringar 72 (68 Q1) 65  

Summa unika individer 55 (53 Q1) 56  

  

 

Antal vårdnadsöverflyttningar, barn och unga 

  2020 2019 2018 

Antal - Q1 27 21 14 

Antal - Q2 24 22 14 

Antal - Q3  25 16 

Antal - Q4  22 20 

Avslut av vårdnadsöverflytt kan bland annat ske vid avslut av gymnasieutbildning, vilket ger att den unga då är omkring 20 

år. 

  

 

Utfall kostnader för placeringar barn och unga 

(tkr) Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 

2020 8 666 10 029  

2019 10 732 10 513 7 862 
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Kontrollmoment Utfall 

 

 

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2019 

Placeringtyp Antal 2019 (Q1) Antal2019 (Q2) Antal 2019 (Q3) Antal 2019 (Q4) 

HVB(offentlig 

huvudman/ SiS) 

- 6 7 3 

HVB (enskild 

huvudman/privat) 

10 10 8 4 

Konsulentstött 

familjehem 

8 7 7 4 

Släktinghem 10 8 6 7 

Familjehem 26 28 22 26 

Beredskap/jourplacer

ingar 

- - 1 5 

Stödboende - - 1 1 

Summa placeringar 64 64 52 50 

Summa unika 

individer 

52 48 45 45 

 

  

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2019 

Placeringtyp Antal2019 (Q1) Antal2019 (Q2) Antal2019 (Q3) Antal2019 (Q4) 

HVB(offentlig 

huvudman/egen regi) 

- -   

HVB(enskild 

huvudman/ privat) 

- - 1  

Konsulentstött 

familjehem 

- -   

Familjehem - - 1 3 

Släktinghem - -   

Beredskap/ 

jourplacering 

-  1  

Stödboende 16 11 7 4 

Summa placeringar 22 14 10 7 

Summa unika 

individer 

20 14 9 7 
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Kontrollmoment Utfall 

 

 

 

Antal placeringar, barn och unga exklusive ensamkommande, 2018 

Placeringtyp Antal 2018 (Q1) Antal2018 (Q2) Antal 2018(Q3) Antal 2018(Q4) 

HVB(offentlig 

huvudman/ SiS) 

7 6 5 - 

HVB (enskild 

huvudman/privat) 

11 18 12 8 

Konsulentstött 

familjehem 

8 10 7 5 

Släktinghem 7 5 - 7 

Familjehem 30 26 27 24 

Beredskap/ 

jourplaceringar 

- 6 - - 

Summa placeringar 66 72 58 48 

Summa unika 

individer 

58 55 50 45 

 

  

Antal placeringar, ensamkommande barn och unga, 2018 

Placeringtyp Antal 2018(Q1) Antal 2018(Q2) Antal 2018(Q3) Antal 2018(Q4) 

HVB(offentlig 

huvudman/egen regi) 

29 22 15 7 

HVB(enskild 

huvudman/privat) 

6 - - - 

Konsulentstött 

familjehem 

- - - - 

Familjehem 10 7 8 - 

Släktinghem - - - - 

Beredskap/ 

jourplacering 

- - - - 

Stödboende - - - 10 

Summa placeringar 50 36 29 25 

Summa unika 

individer 

44 34 27 24 
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Kommunstyrelsen 

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna - elbilar 
och brandsäkerhet 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat ett initiativärende rubricerat som en fråga. Varför 
följer inte kommunen riktlinjerna från räddningstjänsten? Sverigedemokraterna 
yrkar att förvaltningen skyndsamt efterföljer räddningstjänstens krav att flytta 
elbilarna i garaget, med dess laddningsaggregat, så nära utfart som möjligt och 
snarast anskaffar larm, då det är stor risk att ha elbilar längst in i ett garage. 

Utvecklingen av laddinfrastruktur för elfordon har växt snabbt under de senaste 
åren och det förekommer laddstationer i många parkeringsgarage och anläggningar 
runt om i landet. Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon även ett nytt 
egenskapskrav i plan och bygglagen och krav kommer under 2021 på installation av 
ledningsinfrastruktur vid uppförande av nya byggnader samt retroaktiva krav för 
vissa befintliga byggnader.  

I och med utvecklingen av elfordon på marknaden så har det medfört en generell 
efterfrågan på riktlinjer för laddplatser i garage med avseende på brandsäkerheten. 
Sådana riktlinjer finns emellertid inte framtagna i nuläge vilket innebär att 
räddningstjänster rekommenderar att olika brandsäkerhetsåtgärder vidtas. Trots 
risker finns det fördelar med elfordon. Bränder i elfordon har hittills inträffat i ett 
fåtal fall, även på en global nivå, och det är väldigt få fall där brand uppkommit i 
samband med laddning. 

Sektor samhällsbyggnad, fastighetsavdelningen, är förvaltare av kommunhusets 
garage där det är installerat laddinfrastruktur och parkering av elfordon sker. 
Fastighetsavdelningen för diskussioner med räddningstjänsten och har tagit del av 
rekommendationer kring brandsäkerheten i garaget. Utifrån givna 
rekommendationer pågår utredning om vilka åtgärder som ska genomföras eller om 
det finns annan lämpligare plats för laddning av de elfordon som idag är placerade i 
kommunhuset garage. 

Förslag till beslut 
1. Att anse initiativärendet besvarat
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Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse

Övriga nämnder

Förvaltning

 

Datum: 2020-08-26 

Initiativärende KS 2020-08-26 

Varför följer inte kommunen riktlinjerna från Räddningstjänsten? 

Ärendebeskrivning: Räddningstjänsten har informerat kommunen om den stora brandrisken 
som elbilar kan utgöra. Idag är kommunens elbilar placerade längst in i garaget i 
kommunhuset, dessutom utan övervakning dvs ”larm” för brand och rök! 

Räddningstjänsten har som första steg framfört att kommunen omedelbart flyttar elbilarna så 
nära utfart som möjligt och snarast anskaffar larm. 
Som situationen är idag kommer inte Räddningstjänsten att bekämpa eventuell brand p.g.a. de 
stora riskerna, undan enbart fokusera på avspärrning och få bort människor från röken som är 
oerhört mycket farligare än konventionella bränder. 

SD yrkar men hänsyn till ovanstående att kommunstyrelsen beslutar: 

Att förvaltningen skyndsamt efterföljer räddningstjänstens krav och flyttar laddningsaggregat 
och fordon samt tillser att anmodade larm installeras. 

Kai Hallgren SD Finspång 

Sverigedemokraterna Finspång

E-mail: finspang@sd.se


x
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Kommunstyrelsen 

Planbesked Kolstad 2:50 & 2:70 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för fastigheterna 

Kolstad 2:50 samt Kolstad 2:70. Planbeskedet avser prova möjligheten att 

upprätta 100 enbostads-, rad-, par- och/eller kedjehus på fastigheterna.  
Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en 
följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande 
detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte 
bindande och kan inte överklagas.  

Tidigare ställningstaganden 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde i den aktuella översiktsplanen 

med benämning U1, Stråket Finspång – Norrköping. Området är även utpekat 

med bysatsningar inom utvecklingsområdena.  
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Förutsättningar 

I området finns ett mindre område som är utpekat som klass2-område i 

naturvårdsprogrammet. Det utpekade området ligger även i en trakt med mycket 

höga naturvärden. Eventuella naturvärden behöver utredas vidare under en 

eventuell detaljplaneprocess.  

Inga andra riksintressen finns i närområdet förutom det riksintresse för 

yrkesfiske som Glan har.  

Fornlämningar inom området finns potentiellt och behöver utredas för att 

klargöra huruvida det är fornlämningar eller inte, samt dess bevarandevärde.  

Den landskapsbild som finns på platsen kommer endast att förstärkas då det i 

anslutning till fastigheterna Kolstad 2:50 och 2:70 redan ligger ett liknande 

område (Solkklint) som det har sökts planbesked för.  

Störningar / risker 

Buller från riksväg 51 samt det farligt gods som framförs på denna väg behöver 

ses över i en eventuell detaljplaneprocess.  

Översvämningsrisk inom området är främst från Glan om sjönivån skulle öka vid 

exempelvis 100-års regn.  

Risker med att MKN för vatten inte hålls behöver ses över i ett eventuellt 

planarbete och grundläggande är att den eventuella detaljplanen inte får försämra 

statusen på Glan.  

Området ligger inom ett vattenskyddsområde, varpå detta är någonting som 

behöver beaktas i eventuellt detaljplanearbete.  

Teknisk försörjning 

Det är i dagsläget inget verksamhetsområde på platsen och VA behöver då lösas 

på ett eller annat sätt. Exempelvis som det löses i Solklint med vattentillförsel 

från Nodra.  

Gator och trafik 

Inom planområdet finns befintliga vägar som kommer att behöva uppdateras 

samt att fler gator kommer att behöva anläggas för att kunna tillgodose det antal 

bostäder som planbeskedet avser. I anslutning till planområdet finns 

kollektivtrafik med busshållplatser norr om det utpekade området samt öster om 

området Solklint. Även gång- och cykelväg finns fram till planområdet längsmed 

riksväg 51.  

Motiverat ställningstagande 
Förvaltningen ställer sig positivt till att genomföra planläggning enligt ansökan om 
planbesked. Detta stärks av att det i översiktsplanen är ett utpekat område för både 
utvecklingsområde samt bysatsningar inom detta utvecklingsområde.  
Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Beslut om 
att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2022-23. Avtal ska tecknas mellan 
fastighetsägaren och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.  
  

145



   
Filip Ardryd 

2020-09-10  3 (3)  

Dnr KS.2020.0895  

  

 

Förslag till beslut 
1. Att bevilja planbesked för fastigheterna Kolstad 2:50 och Kolstad 2:70 

för planläggning av bostäder.  

2. Att förvaltningen får i uppdrag att uträtta samråd i enlighet med 5 kap. 

11§ plan- och bygglagen, när detaljplanehandlingar är upprättade.  
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Kommunstyrelsen 

Skattesats 2021 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen att ta ställning till skattesatsen för år 2021 
innan oktober månads utgång och kommunfullmäktige har sedan att ta ställning till 
skattesatsen före november månads utgång.  
Förvaltningens förslag är att skattesatsen lämnas oförändrad på 22:15 per skattekrona 
för 2021.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Att den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:15 per skattekrona.
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Handlingar kommer senare
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Kommunstyrelsen 

Investeringsplan 2021-2023 

Handlingar kommer senare 

1.
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Kommunstyrelsen 

Prioriterade uppdrag 2020 

Handlingar kommer senare 

1.
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Kommunstyrelsen 

Omprövning av tidigare beslut om ersättning för 
Psoriasisförbundet 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 14 december 1983 (SN.127.83) att ersätta 

psoriasisföreningen med ett bidrag. Psoriasisförbundet startade en lokal förening 

med behov av en lokal. Kommunfullmäktige beslutade 1984.2 §19 dnr 090.871 

att ställa 29 800 kronor till socialnämndens förfogande för täckande av kostnader 

för lokal. Kommunen tecknade 2007-06-01 ett hyreskontrakt på en lokal till 

föreningen. 

Förvaltningen föreslog Socialnämnden 8 september 2005 att avslå 

Psoriasisförbundets ansökan om subvention av behandling som bedrivs genom 

förening om kompletterande föreningsbidrag  Socialnämnden beslutade den 20 

september 2005 (SN.05.0095/704) att bevilja Psoriasisförbundets ansökan. 

Finspångs kommun har under många år beviljat ersättning till Psoriasisförbundet 

för behandlingsassistent, lokal till verksamheten samt ett föreningsbidrag. 

Under 2020 har ersättningsnivåerna ifrågasatts då Psoriasisförbundet erhåller 

mer ersättning än övriga föreningar. Finspångs kommun står även för hyran av 

en föreningslokal på Högby-Center som används av Handikappföreningarna i 

Finspång. 

Ersättningar till handikappföreningarna i Finspångs kommun 2019 och 2020. 

Handikapporganisationer Beslut för 2019 Beslut för 2020 

DHR 1 400 2000 

FUB 3 200 3500 

Diabetesföreningen 2 800 3000 

PSO 1 500 1500 

Neuroförbundet 2 000 2500 

RMR i Finspång 2 900 3000 

Synskadades Riksf. Fins. 1500 
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Psoriasisförbundet har en behandlingsassistent anställd med lönebidrag där 

kommunen över tid stått för mellanskillnaden mellan lön och lönebidrag. För 

2020 är bidraget för behandlingsassistent 52 500 kr och för lokalen 66 240 kr. 

Under det senaste året har ersättningen för psoriasisföreningens lokal och 

behandlingsassistent ifrågasatts. Dels genom att Finspångs kommuns 

ersättningar till föreningarna bör grunda sig på likvärdighet. Dels genom att 

Finspångs kommun ser att ersättningen för behandlingsassistent för behandlande 

åtgärder inte är en kommunal angelägenhet. 

Förslag till beslut 

1. Att upphäva tidigare beslut KF1984.2 §19 dnr 090.871

2. Att avslå ersättning från 2021 och framledes för behandlingsassistent

3. Att eventuell ersättning från 2021 sker genom föreningsbidrag
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Kommunstyrelsen 

Kapitalisering av Kommuninvest 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Finspångs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart 

för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 

1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 

nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen 

har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från 

Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 

förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

Finspångs kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-10 till 

4 100 000 kronor, jämte ränta. 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 

har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 

resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har 

sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med 

punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

För Finspångs kommun innebär det att insatsen täcker hela inbetalningen för 

2020 och merparten av inbetalningen 2021, inbetalningen 2021 blir 130 000 

kronor. De två kommande åren blir inbetalningen 2 115 000 kronor per år med 

nuvarande invånarantal. 

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar 

ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig 

trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

 

2020 900  

2021 1 000  

2022 1 100  

2023 1 200  

2024 1 300  

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 

delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp 

motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Att Finspångs kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett frivilligt insatsbelopp om 4 100 000 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som 

krävs med anledning av inbetalningen.  
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2. Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 

krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

 

3. Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

4. Att Finspångs kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 

lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  
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Kommunstyrelsen 

Ansökan om digitaliseringsmedel för att införa ArcGIS 
Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk 
planering) 

Sammanfattning 

Beskrivning av ärendet 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 

årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 

Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 

beviljas.  

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 

digitaliseringsmedel för att köpa till en modul, ArcGIS Urban, till GIS-

plattformen för att visualisera detaljplaner, byggprojekt och genomförande av 

översiktsplanen. 

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och 

fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. I verktyget kan 

kommunens olika projekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och 

slutligen bebyggd miljö.  
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Länk till kort demo av ArcGIS Urban: https://youtu.be/NxCkUEf2bIs   
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Detaljplaner och projekt 

 Pågående och planerade detaljplaneprojekt visualiseras tillsammans med 

befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild. 

 Exploateringsförslag blir enkla att förstå eftersom de kan upplevas 

interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- och siktanalys. 

 Stadens alla planprojekt samlas på ett och samma ställe. 

 Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter. 

Medborgardialog 

 Verktyget kan användas som en kommunikationsplattform för dialog 

med medborgare. 

 Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över 

staden, vilket underlättar förståelsen och främjar engagemang. 

Måluppföljning och beslutsstöd 

 Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa. 

 Se förslag på hur staden behöver utvecklas för att tillgodose kommande 

befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser. 

 Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner. 

 Identifiera kommande behov på lång sikt, var kan det exempelvis 

behövas en ny skola om tio år. 

 Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och 

översiktsplaner och ser hur de förhåller sig till övriga staden. 

 Analysera förutsättningar som översvämning, buller eller kultur-och 

naturvärden. 

Upplägg 

Ansvarig för projekt: Magnus Pirholt 

Projektägare: Sektor samhällsbyggnad, Samhällsplaneringsenheten 

ArcGIS Urban integreras med kommunens GIS-plattform GEOSECMA for 

ArcGIS och därmed får man tillgång till verksamhetsdata för fastigheter, 

detaljplaner, park- och grönytor och annan värdefull information.  

Leverantören kommer efter beslut i kommunstyrelsen att införa ArcGIS Urban 

tre steg: 

1. Förberedelse och förstudie 

2. Implementation: Utbildning och produktionssättning 

3. Uppföljning 
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Ansökan 

Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten ansöker om 330 000 kronor 

i utvecklingsmedel för införande av ArcGIS Urban för att kunna visualisera och 

därmed  få en ökad förståelse internt inom kommunen och hos medborgare inför 

genomförande av olika stadsbyggnadsprojekt i Finspång. 

Av de avsatta medlen för digitalisering finns för närvarande 400 000 kronor. Vid 

beviljande av ovan sökta summa (330 000 kronor) finns 70 000 kronor kvar. 

Förslag till beslut 

1. Att bevilja samhällsplaneringsenheten digitaliseringsmedel för införandet 

ArcGIS Urban (ett webbaserat modelleringsverktyg för Fysisk planering) 

under år 2020. 

2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen med 

summan 330 000 kronor.  
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Kommunstyrelsen 

Arrende gällande fastigheten Högby 1:2 (parkering för 
vårdcentrum) 

Sammanfattning 

I samband med byggandet av Finspångs vårdcentrum har överenskommelse med 
Region Östergötland skett att personal på vårdcentrum ska ges möjlighet att parkera 
på kommunens parkering vid Lillsjöbäcken. För att göra detta möjligt har en ny 
detaljplan tagits fram för området och en upprustning av parkeringen (del av 
fastigheten Högby 1:2) pågår och beräknas vara färdigställd under hösten. 
Parkeringen ska få asfaltsbeläggning, förbättrad skyltning och belysning och knappt 
hälften av parkeringsplatserna är planerade för att fungera som parkering för 
anställda på Finspångs vårdcentrum, se bilaga.  

Utifrån ovanstående har diskussioner förts med Region Östergötland och ett förslag 
har tagits fram om att teckna ett avtal om lägenhetsarrende där Finspångs kommun 
upplåter 91 platser (cirka 1 800 kvm) av parkeringen under 10 år. 

Kommunen och Region Östergötland är överens att Region Östergötland tillträder 
parkeringarna efter det att parkeringen färdigställts. Tillträdesdag är bestämd till 
2020-12-01. 

Region Östergötland betalar en marknadsmässig arrendeavgift om 180 000 kr per år 
till kommunen. 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet arrendeavtal
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Kommunstyrelsen 

Nyttjanderätt gällande berörande fastigheterna Högby 1:2 
och Läkaren 2 (Lidl parkering) 

Sammanfattning 

Under arbetet med projektering av Bergslagsvägen till gångfartsområde har 
kommunen fört diskussioner med Lidl om flera frågor: gestaltningen mellan Lidls 
parkering och Bergslagsvägen, utnyttjandet av parkeringsplatsen och 
varutransporter.  

Parkeringsytan mellan Lidl-butiken och Bergslagsvägen utgörs av både kommunal 
allmän parkering och Lids kundparkering och berör två fastigheter – Högby 1:2 
som ägs av kommunen, och Läkaren 2 som ägs av Lidl. Idag upplevs uppdelningen 
mellan kommunens allmänna parkering och Lidls kundparkering som otydlig.  

Kommunen och Lidl har efter gemensamma diskussioner kommit överens om att 
tydliggöra uppdelningen av parkeringsytan och göra en viss justering så att 
kommunens samtliga parkeringar förläggs mot Bergslagsvägen, och Lidls 
parkeringar förläggs mot butiksbyggnaden.  

För att rättsligt säkra upp denna uppdelning är parterna överens om att teckna ett 
avtal om ömsesidig nyttjanderätt där vardera parten ges rätt att på den andres 
fastighet nyttja den yta som behövs för parkeringsändamål.  

Avtalet innebär att kommunen nyttjar cirka 1 200 kvm (röd markering i bilaga) av 
Lidls fastighet Läkaren 2 för allmän parkering, och Lidl utnyttjar cirka 1 000 kvm 
(blå markering i bilaga) av kommunens fastighet Högby 1:2 för kundparkering. 

Ingen ersättning ska utgå med anledning av nyttjandet då ungefär lika stora 
områden nyttjas av parterna på varandras respektive fastigheter (ömsesidig 
nyttjanderätt). Avtalstiden är 10 år från och med 2020-12-31 

Förslag till beslut 

1. Att uppdra till förvaltningen att teckna ovan beskrivet nyttjanderättsavtal
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Fastighet  
HÖGBY 1:2
Fastighetsnyckel: 50004692 Uppdaterad datum: 2020-06-07

Distriktsnamn: Allmän del senast ändrad: 20191209

Status: Levande Senast ändrad: 2019-12-19
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Kommunstyrelsen 

Översyn alternativ lokalisering av korttidsplatser 

Sammanfattning 
Inom sektor vård och omsorg finns idag 34 korttidsplatser fördelade på fyra av sju 
särskilda boendeenheter, av dessa 34 är sex stycken växelvårdsplatser.  

Vid granskning av planering för brukare inneliggande på korttidsplats i januari 2020, 
framkommer att 22 stycken av de brukare som finns på korttidsboende väntar på att 
få beslut om särskilt boende (SÄBO) verkställt. Endast sex brukare av 28 har en vid 
tillfället plan för återgång till ordinärt boende.  

I genomsnitt finns 29 brukare i kö i väntan på plats i SÄBO. Av dessa är det 22 
brukare som befinner sig på korttidsboende. 

2020 aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj snitt 

Vårdboende 17 22 22 25 25 23 17 12 11 10 18,4 

Demensboende 7 7 5 7 9 16 12 13 17 13 10,6 

Figur 3 Kö till särskilt boende i Finspångs kommun aug -19 tom maj -20 

Samtidigt har Finspångs kommun haft i genomsnitt 40 dygn per månad med 
betalningsansvar utifrån att de är utskrivningsklara från slutenvård.  

I nuvarande organisation för korttidsboenden finns hinder i form av att flertalet 
platser finns i kommunens ytterområden. Detta medför långa resor för hälso- och 
sjukvårdspersonal men även direktleverans av hjälpmedel och upplevelsen av att ha 
långt till hjälp är hinder i nuvarande organisation.  

Genom att skapa ett hemgångsteam har Finspångs kommun aktivt valt inriktningen 
att som första alternativ bedriva vård och omsorg i ordinärt boende efter vistelse i 
slutenvård. Ett av syftena med hemgångsteamet är att minska ansökningar till 
korttidsboende. Detta går helt i linje med Sveriges kommuner och regioners spaning 
nationellt kring att erbjuda en trygg hemgång i samband med sjukhusinskrivning. 

En analys av ovan resultat är att 28 korttidsplatser inte motsvarar befintligt behov. 
Behovet ligger istället i antal platser i SÄBO. Genom att konvertera ett antal 
korttidsplatser till platser i SÄBO kan beslut om desamma fortare verkställas. 
Korttidsplatserna kan därmed användas för brukare med behov som inte kan 
tillgodoses i ordinärt boende genom trygg hemgång. Med ett minskat antal 
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korttidsplatser förväntas biståndsbedömarna ha bättre förutsättningar för att aktivt 
kunna arbeta med tydligare mål, tidsatta beslut och uppföljning. 
 
Att konvertera korttidsplatser till platser i SÄBO förväntas ge ekonomiska effekter, 
främst i form av minskade kostnader för utskrivningsklara brukare. Det medför 
även ett mer resurseffektivare arbetssätt för hälso- och sjukvårdspersonal i form av 
minskad restid till ytterområdena. 
 

Utifrån den genomlysning som gjorts av behov och förutsättningar ser sektor vård 
och omsorg att av de 34 korttids- och växelvårdsplatser bör 16 stycken konverteras 
till platser i SÄBO. 10 av kvarvarande korttidsplatser finns i drift på Sergelsgården, 
vilka från december 2020 kommer att utökas till 12 i samband med omlokalisering 
till vårdcentrum Finspång. Resterande 8 platser kommer i huvudsak att beläggas 
med brukare med beslut om växelvård.  

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Att enligt utredningens förslag konvertera 16 korttidsplatser till 

boendeplatser i SÄBO 
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Kommunstyrelsen 

Uppföljning av åtgärder för budget i balans inom 
förskoleverksamheten 

Sammanfattning 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande 

sektor barn- och utbildning skulle sänka sina kostnader  med 5,1 miljoner under 

2013 och 7,5 miljoner under 2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram 

förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 

2013.0069.040, Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt 

budgetförslag för 2013-2014, underlag och förslag till kostnadssänkning.  

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden 

med syfte att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och 

samordning. Förslagen innebar också upphörande av verksamheter som inte var 

lagstadgade.  

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma 

tillrätta med budget i balans. Två förslag bytes ut och ersattes med ett nytt till 

kommunfullmäktige.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att ta informationen till protokollet.
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Bakgrund 

I den strategiska planen och budget för 2013-2015 beslutades att dåvarande sektor barn- och 

utbildning skulle sänka sina kostnader  med 5,1 miljoner under 2013 och 7,5 miljoner under 

2014. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för budget i balans.  

Sektor utbildning har på uppdrag av kommunstyrelsen följt upp ärende Dnr: 2013.0069.040, 

Förslag till åtgärder för budget i balans inom förskola enligt budgetförslag för 2013-2014, 

underlag och förslag till kostnadssänkning.  

 

Förslag till åtgärder 

Sektor barn- och utbildning genomförde flera utredningar inom ett antal områden med syfte 

att hitta besparingsåtgärder som innebar klokare resursanvändning och samordning. Förslagen 

innebar också upphörande av verksamheter som inte var lagstadgade.  

Förvaltningen föreslog 10 åtgärder till kommunstyrelsen för att på sikt komma tillrätta med 

budget i balans. Två förslag togs bort och ersattes med ett nytt.  Nedan presenteras de i 

punktform för att i utredningen följas upp närmare.  

1. Avveckla hela natt-och ob-omsorgen på Hårstorps förskola  

2. Ge förvaltningen i uppdrag att samordna LSS-delen av natt-ob-verksamheten från 

Hårstorp med annan lämplig verksamhet i kommunen.  

3. Avveckla tegelbrukets förskola. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en planering för att skapa en större gemensam 

förskoleenhet och avveckla en av de två nuvarande förskoleenheterna i Rejmyre senast 

till augusti 2015 enligt förslag D.  

5. Avveckla pedagogisk omsorg på tätorten fr.o.m. augusti 2013 enligt förslag E.  

6. Avveckla Skogsgläntans förskola fr.o.m. augusti 2014 enligt förslag F.  

7. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en ny förskolelösning i 

Hällestad enligt förslag F.  

8. Att ta bort den kommunala regeln om inflyttningsförtur.  

9. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på en ny lösning för behovet av 

förskoleplatser i tätorten och området mellan Norrköping och Finspång i samband med 

att den tillfälliga lösningen med Dalens förskola upphör 2015 enligt förslag H.  

10. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett mer genomarbetat förslag till en 

permanent lokallösning för förskolan i Lotorp.  Detta förslag föreslog 

kommunstyrelsen för kommunfullmäktige. 
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11. Avveckla Kvarnens förskola fr.o.m. augusti 2013 och flytta verksamheten till 

Hårstorps förskola enligt förslag B. Detta förslag föreslog inte kommunstyrelsen för 

kommunfullmäktige.  

 

 

Natt-och ob-omsorgen på Hårstorps förskola 

Natt- och ob-omsorgen, i skollagen (2010:800) kallad omsorg under kvällar, nätter och helger, 

bedrev Finspångs kommun på Hårstorps förskola. Verksamheten vände sig till barn 1-13 år 

samt till barn med beslut om bistånd enligt LSS. Insatsen till den senare målgruppen syftade 

till att ge vårdnadshavarna avlastning.  

Verksamheten för barn 1-13 avvecklades augusti 2013 och LSS verksamheten samordnas 

sedan dess vid Björnkullen, en kortidsverksamhet som omfattar både barn, ungdomar och 

vuxna.   

Förvaltningen fick 2017 i uppdrag att införa barnomsorg på kvällar, nätter och helger 

(KS.2017.0536-3). På grund av den låga nyttjandegraden av verksamheten i relation till  

kostnaderna beslutades att verksamheten skulle upphöra december 2019.  

 

Avveckla Tegelbrukets förskola 

Tegelbrukets förskola avvecklades juli 2013. Barn och personal erbjöds omsorg och tjänster 

vid andra enheter.  

 

Större förskoleenhet i Rejmyre  

I Rejmyre finns två förskolor med ca 600 m i mellan enheterna. Sammanslagning av 

förskolorna skulle möjliggöra goda förutsättningar för samordning och effektivisering av 

personalresurser, samt minskade kost- och städkostnader.  

 

Detta beslut har inte prioriterats att verkställas. Däremot finns förslaget kvar i sektor 

utbildnings utredning Översyn Finspångs skolstruktur (KS.2019.1207). Syftet med översynen 

är att ta fram förslag för en resurseffektivare organisation som erbjuder verksamheter med hög 

kvalite och goda resultat.  

 

 

Avveckla pedagogisk omsorg på tätort 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola.  Det kan vara verksamhet där personal tar 

hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem eller det kan också vara 

olika flerfamiljslösningar. På tätorten fanns en dagbarnvårdare som bedrev verksamhet i sitt 

hem. När hen behövde vara ledig eller var sjuk var kommunen tvungen att erbjuda omsorg vid 

en förskolenhet. Detta medförde att den enheten inte kunde nyttja förskoleplatserna fullt ut då 

utrymme måste finnas för ”dagbarnvårdarbarnen”. Detta omsorgsalternativ resulterade i 

dubbla omsorgsplatser för ett barn.   

 

Förvaltningen har verkställt kommunfullmäktiges beslut att avveckla den verksamheten. 
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Avveckla Skogsgläntans förskola/ utreda möjligheterna till 

en ny förskolelösning i Hällestad  

Förvaltningens förslag 2013 var att slå samman enheterna i området Hällestad, Grytgöl och 

Ljusfallshammar för att utreda möjligheterna till en ny större förskoleenhet i Hällestad. Detta 

för att möjliggöra goda förutsättningar för samordning och effektivisering av resurser och för 

att kunna erbjuda verksamhet med god kvalitet och goda resultat. 

Förvaltningen har inte verkställt kommunfullmäktiges beslut däremot finns förslaget kvar i 

sektor utbildnings utredning Översyn Finspångs skolstruktur (KS.2019.1207).  

 

I översynen föreslår förvaltningen en nybyggnation av förskola med minst fyra avdelningar ( 

helst sex) för att kunna samordna nuvarande verksamheter. När detta är verkställt kan 

förvaltningen avveckla Skogsgläntans förskola.  

 

Förskoleplatser i tätort mellan Norrköping och Finspång 

Dalens förskola tillkom mycket snabbt vid årsskiftet 2010-2011. Det var en tillfällig lösning i 

hyrda moduler med tillfälligt bygglov till och med 2015.  

Förskolan bestod av 4 avdelningar med platskapacitet för 64 barn. Behovet av förskola i 

området bedömdes som mycket stort. Förskolan låg geografiskt bra med närhet till 

rekreationsområden.  

Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut om en ny lösning för behovet i 

området. Våren 2018 invigdes en nybyggnation, Lillängens förskola.   

  

Förskola i Lotorp  

Förskoleverksamheten vid Sandens förskola i Lotorp bedrevs i moduler. Finspångs kommun 

ägde 20 % av fastigheten och 80 % hyrdes av företaget Indus. Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige beslutade 2011 (Dnr.2011.0351.632) att permanenta 

förskoleverksamheten i Lotorp. 2018 skadades förskolan av brand och förvaltningen beslutade 

att återlämna de hyrda modulerna samt att riva den återstående delen. Då det finns ett stort 

behov av förskola i Lotorp planeras det för uppförande av en ny större enhet. Denna beräknas 

stå färdigt kvartal 2, 2022.  

  

Avveckla Kvarnens förskola 

Kvarnens förskola upphörde augusti 2020. Berörda barn och personal erbjöds förskoleplats 

och tjänster vid andra enheter. Anledningen till att avvecklingen  drog ut på tiden var ett ökat 

behov av förskoleplatser i kommunen och två bränder vid Hårstorpsförskola och Sandens 

förskola.  

 

Sedan 2013 har två större enheter,  Lillängens förskola samt Högklints förskola,  tillkommit i 

organisationen. Dessa större enheter möjliggör  resurseffektivare verksamhet och samordning 

av tjänster.  

181



U P P F Ö L J N I N G  A V  Å T G Ä R D E R  F Ö R  B U D G E T  I  B A L A N S  I N O M  
F Ö R S K O L E V E R K S A M H E T E N  

5 

 

 

Kommunal regel om inflyttningsförtur 

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska 

kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader ( skollagen, 2010:800). I Finspångs 

kommuns regler och riktlinjer finns beslutat att familjer där båda vårdnadshavarna arbetar 

och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad inflyttningsförtur. Denna förtur 

innebär att de senast inom en månad från ansökningsdatum ska erbjudas plats i kommunens 

förskoleverksamhet. 

Denna regel finns kvar. Kommunstyrelsen föreslog ej förslaget för kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsen 

Utvecklingsmedel för digitalisering sektor utbildning 

Utvecklingsmedel för digitalisering är avsatta i kommunfullmäktiges beslutade 
årsbudget. Ansökta utvecklingsmedel måste användas under innevarande år. 
Kommunstyrelsen beslutar i varje enskild ansökan om utvecklingsmedel ska 
beviljas.  

Förskolans ansökan 
Den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18 1/7 2019, betonar fyra aspekter 
av adekvat digital kompetens: 

 Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

 Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

 Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

 Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Inledningsvis är kunskapsnivån samt förmågan kring adekvat digital kompetens 
utifrån den reviderade läroplanen generellt låg inom förskolan i Finspång. Detta 
medför att det inte sker ett likvärdigt arbete mellan förskolor/avdelningar. Detta 
innebär även en låg pedagogisk digital mognad i förhållande till lärandet. Beroende 
på barnens placering inom förskolor, kommer barnens möte med adekvat digital 
kompetens att se olika ut, vilket påverkar barnens förutsättningar för ett framtida 
lärande.  

Vidare så sker kommunikationen med vårdnadshavare på olika sätt. Förskolan 
kommunicerar idag med vårdnadshavare genom sociala medier, sms, eller Google 
Drive. Förskolan saknar idag en digital tjänst, som på ett likvärdigt sätt skulle kunna 
beskriva barnets förändrade lärande och kunnande, men även tillgodose övrig 
praktisk information. 

En förutsättning för att möta de mål som finns i kommunens digitaliseringsstrategi 
är att förskolans personal har kunskap och förmåga att hantera digitala verktyg. 
Kunskapen och förmågan kring detta är idag generellt väldigt låg.  
Förskolorna i Finspång arbetar idag med hållbar utveckling kopplat till de globala 
målen. Kommunens digitaliseringsstrategi beskriver digital kompetens kopplat till de 
globala målen. Utmaningen vi står inför är att strategin beskriver vikten av en 
likvärdig tillgång till It inom förskolan samt ett behov av att stärka den digitala 
kompetensen hos både barn och pedagoger. 
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Om ansökan godkänns, kommer sökta utvecklingsmedel kommer att användas till 
följande: 

- 8 st. interaktiva tavlor
- 36 st. mobila projektorer
- 18 st.  utrustning Greenscreen

Förskolan ansöker om 562 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets arbete med 
att efter genomförd analys implementera, med stöd av digital utrustning, adekvat 
digital kompetens utifrån den reviderade läroplanen. 

Viggestorpsskolans ansökan 
Viggestorpsskolan har under de senaste tre åren fokuserat på ökad likvärdighet och 
tillgängliga lärmiljöer. Vi har bland annat arbetat för att tillgodose alla elever med en 
dator. Syftet är att eleverna skall ha en adekvat digital förmåga inför år.7–9, där 
digital teknik används. Skolan har verkat för att alla elever har Chromebooks från 
årskurs 4 och strävar efter att arbeta enligt skolans lokala digitaliseringsplan. Skolan 
har även genomfört workshops för lärare och deltagit i Skolverkets 
Specialpedagogik för lärande, där en av modulerna handlade om digitalisering. 
Effekterna av detta är att lärare upplever att de har ökat sin digitala förmåga. 
Skolans arbete är ett led i att nå sektor utbildnings prioriterade mål samt lokala mål 
20/21: 

 Ökade kunskapsresultat

 Ökad likvärdighet - ge likvärdiga förutsättningar för våra barn, elever och

deltagare.

 Ökad upplevelse av nöjdhet, delaktighet och trygghet hos elever och

vårdnadshavare

 Öka samarbete mellan skola och fritidshem där elever också kan använda

sina digitala enheter

Detta medför att skolan står inför en utmaning att utrusta verksamheten med digital 
utrustning för att kunna möta de krav och behov som finns. Verksamheten ser ett 
behov av att vara tillgängliga via digitala möten med externa samarbetspartners. I 
dagsläget har skolan ingen annan utrustning än datorer och upplever ett behov av 
en väl fungerande konferensutrustning för att kunna delta i och erbjuda digitala 
möten med kvalitet. 
Skolan har behov av en kommunikationsrobot, som gör det möjligt för elever med 
långtidssjukdom eller problematisk frånvaro att ta del av undervisningen på distans. 
Redigeringsprogram för film och musikskapande till Chromebooks motsvarar inte 
kommunens krav, vilket medför ett behov av Ipads motsvarande en halvklass. Detta 
för att göra undervisning mer tillgänglig samt säkra en allsidig bedömning. 
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- Konferenskamera

- 10 st Lumens dokumentkamera

- 15 st Ipad

- Kommunikationsrobot

- Deltagande under BETT- mässan

Viggestorpsskolan ansöker om 162 000 kronor i utvecklingsmedel för projektets 
arbete med att efter genomförd behovsanalys implementera en digital likvärdighet 
och tillgänglighet för elever och samarbetspartners.  

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

1. Att inledningsvis bevilja Viggestorpsskolan utvecklingsmedel för
digitalisering (162 000 kr).

2. Att därefter bevilja förskolan utvecklingsmedel av återstående medel
(413 000 kr).
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