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Tid: Måndag den 9 april 2018, kl 13:00 
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Sid nr 

Mötets öppnande 

Upprop 

Val av justerare och fastställande av tid för 
justering 

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

2. Rapportering enligt internkontrollplan sektor

utbildning (muntlig dragning) - Behörighet till

gymnasiet, Meritvärde år 9, Betyg i alla ämnen,

Grundsärskolans resultat, Skolfrånvaro

grundskola och gymnasieskola

3. Rapportering enligt internkontrollplan -

Kösituation och beläggning i förskolan

5 

4. Rapportering enligt internkontrollplan maj 2018

- Uppföljning av detaljplanearbete och

bostadsplanering sektor samhällsbyggnad

7 

5. Likviditetsrapport februari 2018

6. Riskkontroll pensionsplacering februari 2018

7. Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten

till valet 2018

9

11

17 

8. Regional strategi "Sätt Östergötland i rörelse" 23 

1



Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 2 (3) 

2018-03-29 

9. Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-

enkät 2017

39

10. Tomtköregler 2018

11. Komplettering efter återremiss - Invånarlöften

god och nära vård i Östergötland

90

93

12. Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01

13. Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel

till sektorsram

95

99

14. Ombudgetering av driftmedel från 2017

15. Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på

Vallonvägen

100

102

16. Svar på motion - inrättande av

återvandringskontor i Finspång

104

17. Anvisning av medel för centrumutveckling

18. Politisk organisation 2018

19. Rapportering av prioriterade uppdrag 2017

20.

21.

107

109

122

157

160

-22.

Årsavstämning finansrapporten 2017 
Årsredovisning 2017 Finspångs kommun (Se 
separat fil)
Valärende - Entledigande samt val av ledamot i 
uppföljningsgrupp social omsorg

23. Informationsärenden

a) Nycirkus

Information i ärenden som ska beslutas vid 
senare möte 

24. * Internkontrollplan 2018 - reviderade tidpunkter

för rapporter

164

25. *Ej verkställt beslut LSS 2016-05-23

26. Svar på e-förslag - Permanent bro från

Bruksgatan över till Slottsparken

212

216

27. Riktlinjer för resor och fordon

28. Återrapportering ÄBIC

254

265
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Delegationsbeslut, delgivningar och nya 
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Rita Jönsson 

2018-03-14  1 (2) 

Dnr KS.2018.0339 

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

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan - Kösituation och 
beläggning i förskolan 

Sammanfattning 

Behovet av förskoleplatser var i början av 2018 större än verksamhetens 

grundkapacitet. En försening av nybyggnationen Lillängens förskola och en hög 

grundbeläggning inom verksamheten låg som grund till detta. Branden på 

Sandens förskola i Lotorp i januari 2018, där en avdelning av tre totalförstördes, 

ökade ytterligare behovet av förskoleplatser.  

Beslut om att starta förskoleverksamhet i tidigare HVB-hemmet Högklint, 

möjliggjorde för förvaltningen att kunna erbjuda vårdnadshavare plats där. Tjugo 

barn välkomnas till denna förskola 3 april och ytterligare barn kan beredas plats 

om behov finns.

Barnen på Sandens förskola och dess personal flyttar över sin verksamhet till 

Dalens förskola, då dessa lokaler blir lediga i och med invigningen av Lillängens 

förskola. 

I och med besluten om att få tillgång till lokalerna Högklint och att behålla 

Dalens förskola är bedömningen att förskoleplatser kommer att kunna erbjudas 

vårdnadshavare utifrån det behov som finns och inom lagstadgad tid. 

Beläggning i förskola 

Tabellen nedan visar antalet inskrivna barn i verksamheten 15 mars 2018 jämfört 

med samma period tre år bakåt i tiden. 

2015 2016 2017 2018 

Förskola egen regi 1012 1025 1050 1051 

Pedagogisk omsorg 
egen regi 

34 34 27 28 

Totalt egen regi 1046 1059 1077 1079 

Enskild förskola 69 72 84 93 
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Enskild pedagogisk 
omsorg 

- - 11 15 

I annan kommun 35 30 37 30 

Totalt antal barn 1050 1161 1209 1217 

 

 

Kösituation i förskola 

 

Önskat 
placeringsdatum 

Antal 

180401-180731 45 

180801-181231 85 

190101-190731 22 

Av de önskemål ovan som avser perioden 180401- 180731 ingår 20 barn som 

tackat ja till plats på Högklint. 

Senast fyra månader innan förskoleplats önskas behöver vårdnadshavare anmäla 

sina önskemål. Trenden går mot att allt fler vårdnadshavare anmäler i god tid för 

att få sitt önskemål om placering vid viss förskola uppfylld. De vårdnadshavare 

som idag har anmält behov kommer att kunna beredas plats. Förvaltningens 

bedömning är att tillgången till platser är tillfredsställande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa rapportering enligt interkontrollplanen 

 

 

 

 

5



Magnus Pirholt 

2018-03-20  1 (1) 

Dnr KS.2018.0356 

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

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

Kommunstyrelsen 

Rapportering enligt internkontrollplan maj 2018 - 
Uppföljning av detaljplanearbete och bostadsplanering 
sektor samhällsbyggnad 

Sammanfattning 

I internkontrollplanen för 2018 har sektor samhällsbyggnad i uppdrag att följa 

upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de 

bedöms kunna ge. Kontrollmomentet utgörs av en redovisning av planerade och 

pågående planärenden med prognostiserad tidsplan 

Antalet pågående detaljplaner vilka avser bostadsbebyggelse är 11 st varav 8 

detaljplaner beräknas kunna antas under år 2018. Dessa detaljplaner beräknas 

generera 460 bostäder under innevarande år.  

Utöver ovanstående pågår arbete med 3 st detaljplaner som beräknas kunna antas 

under år 2019. Tillsammans med kommande planerade detaljplaner så beräknas 

antalet planlagda bostäder under år 2019 kunna uppgå till 820 bostäder. 

En mer specifik redovisning av planerade och pågående planärenden kan ses i 

bifogad bilaga.   

Utifrån kommunens mål om tillväxt och tillskapande av bostäder så ser 

förutsättningarna relativt goda ut för att målet ska uppnås.   

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan
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Dalsberg 50 x

Melby 3:16 100 x

Grosvad 1:4 (Holmen) 20 x

Grosvad 1:3 150 x

Östra Hårstorp 10 x

Tallgläntan/ Lotorp 20 x

Sundsvägen 100 x

Vistinge By 350 x

Stora Allén 10 x

Stationsområdet 200 x

Hällestad 20 x

Detaljplaner planerade 2018

Vistinge 6:24 30 x

Viggestorp 5:1/ Sjövik (Hovdala) 20 x

Lasarettsområdet 200 x

Totalt antal bostäder 460 820
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Linda Johansson 

2018-03-20  1 (1) 

Dnr KS.2018.0016 

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 

Likviditetsrapport februari 2018 

Sammanfattning 
Likviditet är ett viktigt nyckeltal och ett riskområde för kommunens finansiella 
styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. En nivå på 60-80 
procent garanterar att kommunen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte 
behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.  

Årets första likviditetsrapport visar på fortsatt god likviditet, 95,3%. Nivån innebär 
att den finansiella beredskapen fortfarande är god. 

Likvida medel (kassa, bank) har ökat med 26 mkr, bland annat har ersättningar från 
arbetsförmedlingen och migrationsverket utbetalats till kommunen under månaden. 
Kommunen har även avyttrat delar av placerade pensionsmedel i 
realränteobligationer i syfte att byta till andra fonder med en mer etisk och fossilfri 
placeringsinriktning. 

Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder minskat jämfört med föregående 
månad med ca 2,4 mkr. Exempelvis har ersättningar som skuldbokfördes i samband 
med årsbokslutet reglerats.  

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten
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Beskrivning IB Januari Februari

Likvida medel 115 844,8 122 830,7 149 105,9

Långfristig utlåning 
koncernen

834 521,0 834 521,0 834 521,0

Summa finansiella 
tillgångar

950 365,8 957 351,7 983 626,9

Kortfristiga lån -7 184,5 -6 226,0 -6 226,0

Långfristiga lån -1 170 052,5 -1 170 052,5 -1 170 052,5

Summa finansiella 
skulder

-1 177 237,0 -1 176 278,5 -1 176 278,5

Finansnetto -226 871,2 -218 926,8 -192 651,6

Omsättningstillgångar 218 047,1 199 815,5 216 699,8

Kortfristiga skulder -264 658,9 -229 936,9 -227 504,7

Likviditet 82,4 % 86,9 % 95,3 %

Besöksadress Telefon

Fax

Likvidrapport februari 2018

Linda Johansson
Skapad av

1 (1)
Sida

2018-03-20 13:12
Datum
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Linda Johansson 

2018-03-15  1 (2) 

Dnr KS.2018.0004 

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 

Riskkontroll pensionsplacering februari 2018 

Sammanfattning 
Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på 
pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill 
säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt 
placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid 
ska kunna täckas av pensionsportföljen. 

Den totala risksituationen har stärkts under ytterligare under februari. I jämförelse 
med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 149,3% (148,4%). Värdet 
på pensionsportföljen är i princip oförändrad samtidigt som värdet på skulden har 
minskat något. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att 
konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.  

Vid avstämningstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per 
tillgångsslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 36%, limiten 
är max 40%.

Datum Typ av transaktion   Instrument Likvidbelopp 

2018-02-13 Sålt Huddinge kommun 3,5% 6 837 020 

2018-02-28 Återinvest. Utdeln Likvida medel -1 268

Totalt 6 835 752 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporten

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 11%

Globala aktier- 25%

Nom räntor- 33%

Realräntor- 18%

Kassa- 13%
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MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORTFÖLJEN – 
FEBRUARI 2018 

 
Inledning 
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika 
mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att 
tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. 
Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda 
pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas 
som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.  
 
Aktuellt läge  
Februari månad karaktäriserades främst av återkomsten av volatilitet på aktiemarknaderna 
världen över. Stark arbetsmarknadsstatistik från USA i början av månaden fick 
räntemarknaden att skruva upp förväntningarna på räntenivån i landet framöver, vilket fick 
den amerikanska 10-årsräntan att stiga snabbt från 2,70% till 2,86%. Detta skapade 
turbulens på aktiemarknaden som oroades över de högre räntornas effekt på bolagens 
lönsamhet. Den amerikanska aktiemarknaden föll nära 9% under de inledande 6 
handelsdagarna efter månadsskiftet, något som även skapade svallvågor på övriga 
aktiemarknader världen över. Börserna har dock återhämtat sig kraftigt sedan dess och flera 
stängde även månaden på gröna siffror. Sett till aktiemarknaden så föll Stockholmsbörsen 
(SIX PRX) i februari och stängde minus 0,7% under månaden, vilket ger en avkastning om 
0,8% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) föll 4,3% i lokal valuta, 
vilket motsvarar ett fall på 1,2% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) 
föll med 4,1% i lokal valuta men steg med 0,7% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI 
Emerging Markets) gick svagast under månaden och föll med 4,1% i lokal valuta men steg 
med 0,1% i svenska kronor. Volatiliteten föll på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) 
under februari, från 15,4% till 14,9%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg däremot 
volatiliteten, från 14,5% till 16,3% medan den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) 
förblev oförändrad under månaden på 15,4%. På valutamarknaden försvagades den svenska 
kronan mot samtliga större valutor under månaden. Vid månadsskiftet handlades en dollar 
på 8,27 kronor, en euro på 10,10 kronor och ett brittiskt pund på 11,40 kronor. På 
räntemarknaden föll yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) med 
3 punkter under månaden till -0,97% och den kortare 3102 (förfall 2020) steg med 2 punkter 
till -2,14%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk 
under månaden med 8 punkter till 1,50% och även den kortare obligationen 1047 (förfall 
2020) föll med 13 punkter till -0,48%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even 
inflationen 1,86%. 
 
 

 Den totala risksituationen har stärkts under februari. I jämförelse med föregående 
månad har aktuell konsolidering stigit till 149,5% (148,4%).  

 

 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 10,0% och maximal andel aktier 
40,0%. Innevarande månad ligger den beräknade maximala andelen aktier (40,0%) i 
linje med den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad 
risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande 
placeringspolicy.  

 

Risköversikt Avkastning
2018-02-28 2018-01-31

Portföljrisk - marknadsvärdering
Marknadsvärderade tillgångar 66,0 0,2%
Marknadsvärderad skuld 44,2 -0,5%
Marknadsvärderad konsolidering 149,5% 1,0%
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 
10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 40,0%.  
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering
2018-02-28 2018-01-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 66,0 65,9
Skyddsnivå (Mkr) 59,4 59,3
Riskbuffert (Mkr) 6,6 6,6
Aktuell marginal (%) 10,0% 10,0%
Maximal aktieexponering 40,0% 41,0%
Aktuell aktieexponering 35,6% 35,4%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år 2,1% 2,1%
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Aktuell portfölj 
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,0 mkr. 
Pensionsportföljen ligger utanför de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i 
placeringspolicyn.  
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Andel av portfölj
2018-02-28 Min Max

Likvida medel 13% 0% 10%
Svenska räntebärande värdepapper 51% 50% 100%
Duration 2,2 0,0 15,0
Aktier 36% 0% 40%
   - svenska 10% 0% 15%
   - utländska 25% 0% 25%
Alternativa tillgångar 0% 0% 10%

Limiter

 
 

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

TILLGÅNGSALLOKERING

Svenska aktier- 11%

Globala aktier- 25%

Nom räntor- 33%

Realräntor- 18%

Kassa- 13%

 
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 -0,2% 0,4% -0,5%

Svenska aktier SIX PRX -0,2% -0,7% 0,5%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 1,3% 0,7% 0,6%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,2% 0,3% -0,1%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2017-12-31 sedan 2017-12-31

Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total -0,6% 0,1% -0,7%

Svenska aktier SIX PRX 1,3% 0,8% 0,4%

Utländska aktier MSCI TR World (SEK) 2,5% 2,1% 0,4%
Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,3% 0,6% -0,3%

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

 

 

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

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

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

2018-03-06  1 (1) 

Dnr KS.2017.1034 

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 

Svar på motion - Ökat skydd av valhemligheten till valet 
2018 

Sammanfattning 
Freddy Leijon (SD) har lämnat en motion där han föreslår följande: 

- Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet
Hårstorps förskola för att stärka valhemligheten.

- Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och ej använda lokaler som är
kopplade till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag.

Kommunfullmäktige remitterade motionen till valnämnden för beredning och åter 
till kommunfullmäktige för beslut.  

Valnämnden beslutade 2017-02-07 § 2 att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta förslaget till yttrande

2. Att anse motionen besvarad

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

1. Att anta valnämndens förslag till yttrande 2017-02-07 § 2.

2. Att anse motionen besvarad.

16



17



18



  

Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 22 (22) 

Sammanträdesdatum:  

2017-10-25  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2017-§ 156   Dnr: KS.2017.1034 

 

Motion - Ökat skydd valhemlighet 

Sammanfattning 
Freddy Leijon (SD) och Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående 
ökat skydd av valhemligheten 2018. 
I motionen tar Freddy Leijom (SD) och Torgny Maurer (SD) upp internationell 
kritik angående valhemligheten i Sverige på grund av hur valsedlar placeras i 
vallokaler. Justitieministern har den 30 juni gått ut med att regeringen inte kommer 
att gå vidare med förslaget ”Förbättrad valhemligheten” till riksdags-, kommun- 
eller landstingsvalet 2018. Förslaget bygger på att ta efter Norges system där 
valsedlar placeras i röstbåset. Genom denna placering behöver ingen känna att man 
röjer sin valhemlighet när man tar valsedlar. Två argument mot att gå vidare med 
förslaget var att det skulle vara kostsamt och opraktiskt. 
Motionärerna framför att inget hindrar kommunen att implementera ett näst intill 
likvärdigt system. Under valet 2014 åkte många sverigedemokrater på valdagen runt 
till olika vallokaler för att säkerställa att partiets valsedlar fanns i lokalerna. 
Genom att ha varit i många vallokaler och observerat hur de var organiserade fann 
en av motionärerna exempel på vallokaler som var organiserade på bättre och sämre 
sätt med avseende på valhemligheten. 
Motionärerna tar upp exempel på vallokaler i kommunen som kan ifrågasättas 
utifrån vallagen. 
 
Freddy Leijon (SD) och Torgny Maurer (SD) förselår kommunfullmäktige besluta: 
Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet Hårstorps 
förskola för att stärka valhemligheten. 
Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och inte använda lokaler som är 
kopplade till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera motionen till valnämnden för beredning och därefter åter till 
kommunfullmäktige för beslut. 
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Motion angående ökat skydd av valhemligheten till valet 2018

I Sverige är demokratin djupt förankrad och stark. Valhemligheten är dock en 
fundamental del av demokratin som vi fått påtaglig internationell kritik angående. 
Valhemlighet är till för att skydda valets legitimitet, genom att säkra att alla kan rösta fritt 
utan andra konsekvenser än valets resultatet i sig. Man ska alltså inte behöva vara rädd 
för att andra på något sätt ska får reda på hur man röstat eller inte röstat.

I ett allt mer polariserat samhälle vågar man verkligen ta valsedlar från alla partier? eller är
man rädd för att familj, grannar, bekanta eller kollegor ska se att man tar valsedlar för ett 
parti som i gruppen inte är accepterat? Kan man verkligen göra ett fritt val när det finns 
ett socialt pris för att ta valsedlar från vissa partier? Svaret är givetvis nej.

Den 30 juni gick justitieministern Morgan Johansson ut med att regeringen inte kommer gå 
vidare med förslaget “Förbättrad valhemligheten” till riksdags-, kommun- eller landstings-
valet 2018. Förslaget bygger på att ta efter Norges system där valsedlar placeras i 
röstbåset. Genom att placera valsedlarna i röstbåsen behöver ingen känna att man röjer 
sin valhemlighet när man tar valsedlar.

Två argument som lades fram var att det skulle vara kostsamt och opraktiskt, och att det 
därmed inte kommer implementeras till riksdagsvalet 2018. Regering kommer dock 
implementera det till Eu-valet 2019, ca 8 månader efter riksdagsvalet.

Det finns dock inget som hindrar kommunen att implementera ett näst intill likvärdigt 
system på egen hand. Under valet 2014, fick jag liksom många andra Sverigedemokrater 
på valdagen åka runt till vallokaler för att säkerställa att våra valsedlar inte slängts, gömts 
bakom andra partiers valsedlar[1] eller av en “händelse” inte kommit till vallokalen.

Genom att ha varit i många vallokaler och observerat hur dom var organiserade, fann jag
exempel på vallokaler som var organiserade på bättre och sämre sätt med avseende på 
valhemligheten. 

En vallokal som var organiserad på ett bra sätt var Hårstorpsförskola. Där släppte 
valfunktionären fram en efter en till bordet med valsedlar. Bordet med valsedlar var 
placerat en bit bort ifrån valfunktionären och kön organiserad så att dom som skulle ta 
valsedlar kunde göra det i lugn och ro utan att andra med lätthet kunde se vilka valsedlar
som plockas upp, se skiss nedan.

Ett dåligt exempel på vallokal var Medley Arena Grosvad. Där inte bara andra röstande 
utan också badgäster kunde se vilka valsedlar den röstande plockade upp, se skissen 
nedan. Grosvad, kan också ifrågasättas utifrån vallagen Kap 4 §20:

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss 
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. Lag (2014:301).
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Det är dock inte bara Grosvad som kan ifrågasättas utifrån vallagen, då vallagen kap 4 
§20 också tydligt föreskriver att vallokalerna ej bör ha någon ankytning till religösa 
sammanslutningar. Lagen gör därmed både Missionskyrkans lokal och Skedevi 
församlingshus olämpliga som vallokaler. 

[1] S-politiker lämnar uppdrag efter misstankar om valfusk - gömde SD:s valsedlar, 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105artikel=6747558

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

·       Att ge valnämnden i uppdrag att organisera alla vallokaler enligt exemplet Hårstorps 
förskola för att stärka valhemligheten. 

·       Att ge valnämnden i uppdrag att följa vallagen och ej använda lokaler som är kopplade
till religiösa, politiska sammanslutningar eller företag.  

 

Freddy Leijon  SD Finspång

 

Torgny Maurer SD Finspång
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Jonas Andersson 

2018-02-06  1 (1)  

Dnr KS.2018.0135  

  

 

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  

 

 

Regional strategi Sätt Östergötland i rörelse 

 
Strategin Sätt Östergötland i rörelse är en regional strategi och ett grundläggande 
ramverk med sikte på ett aktivare Östergötland 2020. Att ställa sig bakom strategin 
innebär att instämma i – och om möjligt aktivt verka för: 

- Minska ojämlikhet mellan grupper gällande aktivitetsnivå 

- Öka kunskap, intresse och förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelser 

- Lättillgängliga, attraktiva, trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga offentliga 
utrymmen, mötesplatser och grönområden, infrastruktur och innovativa 
lösningar 

- Att samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt samarbetar för att 
främja fysisk aktivitet och rörelse för alla 

- Att öka medborgarnas delaktighet och inflytande 
 
Det övergripande syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik hälsa genom 
ökad fysisk aktivitet och integrera planens intentioner i strategiska dokument. 
 
Under 2017 har Finspångs kommun återkommande lyfts fram av Region 
Östergötland som ett gott exempel för hur man jobbar med dessa frågor. 
Folkhälsorådet i Finspångs kommuns kommer under 2018 att inbegripa även 
fritidsfrågor, vilket innebär att folkhälsofrågor kommer vara direkt kopplade till 
fritidsfrågor. 
  
Region Östergötland har nu ställt en förfrågan om Finspångs kommun vill vara den 
första kommunen i länet som officiellt ställer sig bakom strategin.  
 
De aktörer som sedan tidigare beslutat sig för att stå bakom strategin är: Region 
Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands Idrottsförbund, Korpen 
Östergötland, Svenska Skolidrottsförbundet, Funktionsrätt Östergötland och 
Östergötlands Parasportförbund.  

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att Finspångs kommun ställer sig bakom strategin Sätt Östergötland i 
rörelse 

 
Bilaga 
Regional strategi Sätt Östergötland i rörelse 

22



1

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu
- med sikte på ett aktivare Östergötland 2020.
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I Östergötland ska det vara lätt att röra på sig, det ska 
vara enkelt för alla att välja ett aktivt liv. Fysisk aktivitet 
är viktigt för hälsa, jämlikhet, lärande, miljö och tillväxt. 
Vi vill därför att fl er ska vara regelbundet aktiva och 
att färre individer utsätts för långvarigt stillasittande. 
Dessutom vill vi minska ojämlikheten i fysisk aktivitet 
mellan individer och grupper. Alla gagnas av ökad fysisk 
aktivitet – men alla ska också ha samma möjlighet att 
får vara fysiskt aktiva på sitt sätt. Därför satsar vi nu 
på en övergripande strategi för att uppnå målet 
– Sätt Östergötland i rörelse.nu

När vi rör på oss främjas välbefi nnandet, den fysiska och 
mentala hälsan, vi förebygger sjukdom och förbättrar 
livskvalitet. Dessutom förbättras vår förmåga till inlärning, 
vårt allmänna stämningsläge och vår fysiska kapacitet. 
Ökad fysisk aktivitet skapar möjligheter till gemenskap 
och social delaktighet. Vår miljö förbättras när fl er går och 
cyklar i och med minskat buller, utsläpp och färre trafi k-
stockningar. Rörelse främjar barnens utveckling på många 
plan. Barn som är regelbundet aktiva får förutom bättre 
kondition och hälsa, en ökad självkänsla och förbättrade 
skolprestationer. Fysisk aktivitet är grundläggande för oss 
då våra kroppar är gjorda för rörelse.

I allmänhet minskar fysisk aktivitet risken för förtida 
död, att drabbas av demens och depression och rörelse 
främjar en god psykisk hälsa. Det har en förebyggande 
eff ekt på våra vanligaste folksjukdomar såsom hjärt-och 
kärlsjukdomar, cancer, och metabola sjukdomar såsom 
diabetes. Fysisk aktivitet bland äldre ger förutom ome-
delbara hälsovinster, vinster i ökat oberoende, minskad 
risk för fall och frakturer och skydd mot åldersrelaterade 
sjukdomar. Det är aldrig för sent att börja!

Samhällen där det är lätt att vara aktiv och röra på sig 
upplevs som mer attraktiva. Samhällen som aktivt främjar 
fysisk aktivitet kan nå hälsovinster i sin befolkning och 
vinster i ekonomisk utveckling genom ökad produktivitet, 
minskade sjukskrivningar och fl er friska år per med-
borgare. Elever som är mer fysiskt aktiva har lättare att 
tillgodogöra sig den undervisning de erbjuds i skolan.

Det fi nns idag många hinder, i exempelvis lokalsamhället, 
i skolan och arbete eller i de transportmiljöer som indi-
viden befi nner sig, som försvårar för dem att vara fysiskt 
aktiva. Hindren kan bero på höga användaravgifter eller 
på en okunskap om vilka möjligheter som fi nns för rörelse 
i närområdet. För andra kan det handla om tidsbrist, per-
sonliga preferenser, kulturella och språkliga barriärer eller 
låg självkänsla.

Olika grupper i befolkningen har olika behov, möjligheter 
och utmaningar när det gäller utövandet av fysisk aktivitet. 
Strategierna måste därför utformas för att på bästa sätt 
underlätta och undanröja de hinder som är mest relevanta 
för olika grupper med avseende på kön, ålder, etnicitet,
inkomst, utbildning eller funktionshinder. Strategier be-
hövs som är långsiktiga och hållbara och som involverar 
hela livscykeln för att eff ektivt främja fysisk aktivitet och 
rörelse i livets olika perioder. Före och under graviditet, för 
det lilla och växande barnet, för ungdomar i skolan och 
på deras väg ut i arbetslivet, för vuxna, äldre och den allt 
växande gruppen äldre-äldre (80+). 

Det betyder att ansvaret för att främja fysisk aktivitet 
vilar på många olika aktörer i samhället. Ingen aktör 
kan ensam åstadkomma någon stor långsiktigt hållbar 
förändring. Världshälsoorganisationen (WHO) föreslår 
i sin europeiska strategi för att främja fysisk aktivitet, från 
2015, arbetssätt som är integrerade, sektorsövergripande, 
hållbara och baserade på partnerskap. WHO menar att 
det är sådana strategier som krävs för att minska före-
komsten av fysisk inaktivitet. På motsvarande sätt lyfts 
samverkan fram inom ramen för Östgötakommissionens 
rapport för folkhälsa från 2014, som presenterade över-
gripande rekommendationer för att uppnå en mer jämlik 
hälsa i Östergötland. Rapporten framhåller att jämlikhet 
i hälsa behöver ges högre prioritet och integreras i alla 
politikområden. Detta är högst relevant för fysisk aktivitet 
där det råder stor ojämlikhet mellan olika grupper.

Mycket positivt görs redan inom en rad olika områden 
för att främja fysisk aktivitet i Östergötland och på andra 
platser. Att sprida dessa goda exempel är därför ett av 
de viktigaste inslagen i Strategin Sätt Östergötland 
i rörelse.nu Webbplatsen www.sättöstergötlandirörelse.nu 
blir navet för våra insatser. Här kommer kunskap, inspira-
tion och goda exempel att förmedlas. Vår förhoppning är 
att så många som möjligt väljer att ställa sig bakom denna 
strategi och vill arbeta med att förverkliga den både på 
kort och på lång sikt.

Att främja fysisk aktivitet är i högsta grad ett gemensamt 
uppdrag. Rörelse ska kunna vara en del av allas vardag 
oavsett vem du är, hur du arbetar, var du bor eller var du 
kommer ifrån. Vi uppmanar nu därför alla:

Sätt Östergötland i rörelse.nu 

Anita Jernberger
Ordförande

 regionutvecklingsnämnden
Region Östergötland

Christoff er Bernsköld
Ordförande hälso- 

och sjukvårdsnämnden
Region Östergötland

Varför behövs en strategi?
Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu, ger ett 
grundläggande ramverk för ett strategiskt arbete 
med sikte på ett aktivare Östergötland 2020.
Syftet är att stärka ett långsiktigt arbete för jämlik 
hälsa genom ökad fysisk aktivitet och integrera 
planens intentioner i strategiska dokument.

Det dokument som du nu håller i handen eller läser 
på PDF är startskottet och grunden för vårt framtida 
gemensamma arbete. Det fortsatta arbetet kommer 
att bedrivas på vår gemensamma mötesplats:
www.sättöstergötlandirörelse.nu

Det är på webben som strategin verkar och får liv. 
Det är här du kan fi nna kunskap, inspiration och 
bidra med egna goda exempel, tips och idéer. 

Innehållsförteckning 
Förord 3
Målbild 5
Viktiga aktiviteter 6
Arenor – teman – områden 7
Målbilder för respektive arena 8
WHO-strategin 12
Vägledande principer och riktlinjer 
WHO-strategin 14

Lite fakta 18
Bilaga 1, Uppdrag och arbetsmodell 20
Bilaga 2, Historik 
– Sätt Sverige i Rörelse 2001 21

Bilaga 3, Allmänna rekommendationer
om fysisk aktivitet 22

Bilaga 4, Fakta om fysisk aktivetet 
i Östergötland 24

Beställare, 
styr- och 
arbetsgrupp 
inom Region 
Östergötland 

Beställare
Lena Lundgren, 
Hälso- och sjuk-
vårdsdirektör

Uppdragsledare
Matti Leijon, 
Folkhälsovetare, 
Centrum för hälso- 
och vårdutveckling

Styrgrupp
Anna-Carin 
Forsmark, 
bitr. Hälso- och 
sjukvårdsdirektör
 
Maria Elgstrand, 
Verksamhetschef 
VVH inom Centrum 
för hälso- och 
vård utveckling

Referensgrupp
Katarina Åsberg, 
Folkhälsovetare, 
Centrum för hälso- 
och vårdutveckling

Annika Larsson, 
Folkhälsostrateg, 
Enheten för 
samhällsbyggnad, 
Ledningsstaben

Desirée Hallberg, 
Hälso- och sjuk-
vårdsstrateg,
Hälso- och 
sjukvårds enheten, 
Ledningsstaben

Anna-Karin Schöld 
och Linda Karlsson, 
Hälsoprocessledare 
i Närsjukvården

Margareta Wandel, 
Strateg, Enheten 
kompetens och 
företagande, 
Ledningsstaben 

Sofi e Drake, 
Kommunikatör, 
Kommunikations-
enheten

Vi vill sätta Östergötland i rörelse 

Christoff er Bernsköld
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Målbild för strategin
Sätt Östergötland i rörelse.nu
Att ställa sig bakom strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu 
innebär att instämma i intentionerna i följ ande målbildsbeskriv-
ningar och om möjligt aktivt verka för att de uppnås. Vi vill bidra 
till ett samhälle:

• Där fl er är regelbundet fysiskt aktiva, färre är stillasittande och 
där ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper minskar.

• Där kunskapen, intresset och förutsätt ningarna för fysisk 
aktivitet och rörelse ökas för alla oavsett; kön, ålder, etnicitet, 
inkomst, utbildning, eller funktionshinder. 

• Där samhället erbjuder lättillgängliga, attraktiva, trygga och 
säkra livsmiljöer, tillgängliga off entliga utrymmen, mötesplatser 
och grönområden, infrastruktur och innovativa lös ningar för att 
främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.

• Där samhällsaktörer i Östergötland aktivt och långsiktigt sam-
arbetar för att främja fysisk aktivitet och rörelse för alla.

• Där medborgare är reellt delaktiga och har infl ytande.
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Viktiga aktiviteter - sätt Östergötland i rörelse.nu

Integrera strategins intentioner i strategiska mål  
 och styrdokument på regional och kom munal nivå.

Mobilisera samhällsaktörer för att gemensamt 
 ta sig an uppgiften att arbeta för ett aktivare 
 Östergötland. 

Identifi era nyckelpersoner och organisationer   
 inom off entlig-, privat- och idéburen sektor, vilka  
 kan vara medaktörer i strategiarbetet på generell  
 nivå och i relation till strategins fem arenor.

 Öka kunskapen om fysisk aktivitet hos besluts-  
 fattare, tjänstemän och olika yrkesgrupper som  
 möter människor i sitt arbete.

Ökat fokus på jämlikhet i hälsa och satsningar mot  
 grupper och områden där riskfaktorerna relaterade  
 till ohälsosamma levnadsvanor är mest utbredda.

Involvera berörda individer och grupper vid 
 utveckling och implementering av program 
 och insatser.  

 Följa utvecklingen av nationella och interna tio nella  
 initiativ för att främja fysisk aktivitet samt för medla  
 erfarenheter från Östergötland till aktörer på 
 nationell nivå.

 Följa utvecklingen och konsekvensen av nya 
 sociala och tekniska innovationer som kan bidra till  
 ökad fysisk aktivitet för såväl särskilda grupper  
 som för befolkningen i stort.

 Fortsatt god epidemiologisk bevakning som 
 möjliggör jämförelser inom och mellan kom muner  
 och över tid, exempelvis genom interaktiva hälso - 
 rapporter som Status Östergötland.

 Arbeta för att utveckla bättre och mer tillförlitliga  
 kvalitetsindikatorer för uppföljning av verk samhet  
 och insatser relaterat till främjandet av fysisk 
 aktivitet på såväl regional som lokal nivå.

 Utarbeta en plan för utvärdering av strategi arbetet  
 vid utgången av år 2020. Planen ska vara framåt - 
 syftande och grund för ett fortsatt strategiskt   
 arbete att främja fysisk aktivitet i Östergötland.

Arenor – teman – områden
I enlighet med Östgötakommissionen för folkhälsans 
arbete, har följande samhällsarenor, eller teman/
områden om man så vill, identifi erats som särskilt 
viktiga för det framtida arbetet. Dessa arenor utgår 
från en helhetssyn på människan och de livsvillkor 
denne befi nner sig i. Här för tydligat med exempel 
på vad det kan innebära för just främjandet av 
fysisk aktivitet inom ramen för Sätt Östergötland i 
rörelse.nu

  Boende och närområde 
 – samhällsplanering, boende och fysisk miljö. 

  Fritid och kultur 
 – idéburna organisationer, idrottsrörelsen, 
 folkbildning, funktionshindersrörelsen med fl era. 

  Skola och utbildning 
 – förskola, grundskola, gymnasium, 
 vuxen utbildning.

  Arbete och försörjning 
 – arbete, sysselsättning, sjukskrivning, 
 arbetslöshet.

  Omsorg samt hälso- och sjukvård
Östgötakommissionen för jämlik hälsa framhåller 

att jämlikhet i hälsa behöver ges högre prioritet 
och integreras i alla politikområden. I såväl styr-
dokument som handlingsplaner. Kunskapen om 
ojäm likheten och skillnader i hälsa måste öka för 
att vidareutveckla kompetensen inom olika 
samhälls arenor. En förutsättning för detta är 
sektorsöver gripande samverkan som inkluderar 
en mångfald av aktörer och medborgare. Östgöta-
kommissionens intentioner ligger i linje med de 
globala målen för Agenda 2030 samt den av 
regeringen tillsatta nationella kommission för jämlik 
hälsa, som har satt upp ett långsiktigt mål att sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Kommissionen har identifi erat centrala områden 
varav ett berör levnadsvanor. 

Fysisk aktivitet är ett av de områden som ut märker 
sig beträff ande ojämlikhet i hälsa. Att främja fysisk 
aktivitet för alla bör därför vara ett prioriterat 
område för arbetet med jämlik hälsa och bör då 
ta utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningens 
diskrimineringsgrunder, där hänsyn tas till;
– Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, 
ålder, religion eller annan trosuppfattning. 
 
Flertalet av de insatser som genomförs inom 
ramen för generella verksamheter, som fi nns till 
för alla, verkar i sig för ökad jämlikhet. Trots detta 
kan särskilda insatser behövas. Ett sätt att illu strera 
detta samspel mellan individ, miljö och samhälle är 
Östgötamodellen för jämlik hälsa

”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Orange färg markerar de samhälleliga 
förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Framtagen av Jolanda van Vliet 
och Margareta Kristenson, 2014; baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.

”Det är viktigt att alla har 
tillgång  till utemiljöer som 
känns trygga och som 
stimulerar till aktivitet och 
social gemenskap.”  
Helene Bogren, expert, Boverket
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”Culture eats strategy 
for breakfast!” 

Peter Drucker – management guru 

Skola och utbildning
En skola som aktivt och långsiktigt främjar lusten 
att vara fysiskt aktiv och där rörelse är en del av 
lärandet. Där alla aktivt uppmuntras till dagliga
inslag av fysisk aktivitet och där långvarigt stilla-
sittande undviks. Detta kan ske genom aktiv 
transport till och från skolan, som en integrerad 
del i all undervisning, på rasten och i anslutning till 
skoldagen i en fysiskt attraktiv och stimulerande 
skolmiljö.

OMSORG samt
Hälso- och sjukvård 
En personcentrerad hälsofrämjande hälso- och 
sjuk vård och omsorg som aktivt och långsiktigt 
främjar fysisk aktivitet och minskat stillasittande. 
Det sker i möten där individen är delaktig, utifrån 
sina egna förutsättningar, med hänsyn till behov 
i såväl hälso främjande som för prevention, 
behandling och rehabilitering.  

Målbilder för respektive arena 

Boende och närområde   
Ett samhälle som erbjuder lättillgängliga, attraktiva, 
trygga och säkra livsmiljöer, tillgängliga off entliga
utrymmen, mötesplatser och grönområden, 
infrastruktur och innovativa lösningar för att främja 
fysisk aktivitet och rörelse för alla. 

Arbete och försörjning
Ett samhälle där arbetsgivare och andra aktörer 
från såväl off entlig, privat och idéburna organisa-
tioner enskilt och tillsammans med andra verkar 
för främjandet av fysisk aktivitet och minskat lång-
varigt stillasittande, för såväl de som är i arbete 
som för de som är sjukskrivna, i arbetslöshet eller 
i olika former av sysselsättning.

Fritid och kultur 
Ett samhälle med nytänkande och fl exibla idé-
burna organisationer, som tillsammans med 
off entliga och privata aktörer, aktivt främjar fysisk 
aktivitet och rörelse för alla hela livet. Med fokus 
på rörelseglädje, demokrati, delaktighet och 
samverkan i ett inkluderande samhälle där alla 
medborgare ges möjlighet att delta utifrån sina 
förutsättningar.
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”Barn som är fysiskt aktiva, inte 
bara mår bättre – de har bättre 
motorik, lär sig bättre och blir  
kanske smartare”.
  
Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten
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WHO:s nya strategi

Enligt WHO-strategin är fysisk aktivitet en av våra 
grundläggande mänskliga egenskaper. Fysisk aktivitet 
upp träder i många olika former, sammanhang, miljöer 
och på olika intensitetsnivå. Det kan ske i skolan, 
på arbetsplatsen, vid transport från plats till plats, 
i hemmet eller som en del av dagliga aktiviteter 
såsom  trädgårdsarbete och hushållssysslor, eller 
som lek, fritidsaktiviteter och träning. Olika former av 
fysisk aktivitet kan vara mer eller mindre relevanta för 
vissa grupper eller kön och vid olika skeden av livet.

Olika grupper har olika behov och utmaningar när det 
gäller att bedriva fysisk aktivitet. Detta måste beaktas 
av beslutsfattare när det gäller främjandet av fysisk 
aktivitet. Den ökande andelen fysiskt inaktiva bland 
barn och ungdomar är alarmerande. 

Att upprätthålla tillräckliga nivåer av fysisk aktivitet 
blir allt svårare, eftersom de fl esta dagliga miljöer har 
förändrats avsevärt under de senaste åren. Dessa 
orsaker till fysisk inaktivitet är främst ett resultat av 
”organisatoriska” och miljömässiga faktorer, som har 
gjort det dagliga livet och våra arbetsmiljöer allt mer 
stillasittande. Större avstånd mellan bostäder, arbets-
platser, butiker och platser för fritidsaktivi teter har 
ökat användningen av bilar och minskning av trans-
porter i form av gång och cykling. Barn och ungdo-

mar tillbringar mer tid i skolan eller förskola än 
någonsin tidigare; de akademiska kraven ökar, vilket 
kan minska den tid som ägnas åt idrott och aktiv 
lek. Andra faktorer som tros ha påverkat nivåerna av 
fysisk aktivitet är kvalitet i närmiljön, ökat stillasittande 
i olika former av underhållning, såsom skärmbaserade 
aktiviteter och tekniska hjälpmedel som till exempel 
hissar. 

Den europeiska strategin”Physical activity 
strategy for the WHO European Region 
2016–2025” syftar till att inspirera regeringar 
och intressenter för att arbeta mot ökad fysisk 
aktivitet för alla medborgare i Europeiska 
regionen. Denna strategi har varit vägledande för 
arbetet med strategin Sätt Östergötland i rörelse.
nu, både gällande innehåll och struktur samt för 
den långsiktiga tidshorisonten. WHO kommer att 
följa upp sin strategi och revidera den år 2020. 
Därav har vi valt tidsperioden 2016-2020.
WHO-strategin har följande målsättning:
– Främja fysisk aktivitet och minska stillasittandet.
– Säkerställa en gynnsam miljö som stödjer fysisk 
aktivitet, såsom; attraktiva, trygga och säkra 
byggda miljöer, tillgängliga off entliga utrymmen 
och infrastruktur.
– Skapa likvärdiga möjligheter för fysisk aktivitet 
oavsett kön, ålder, inkomst, utbildning, etnicitet 
eller funktionshinder.
– Undanröja hinder för att därmed underlätta 
främ jandet av fysisk aktivitet

Prioriterade områden:

1. Tillhandahålla ledarskap och 
samordning för främjande av 
fysisk aktivitet.

2. Stödja utvecklingen för barn 
och ungdomar.

3. Främja fysisk aktivitet för 
alla vuxna i det dagliga livet; 
inklusive transport, på fritiden, 
på arbets platsen och genom 
hälso- och sjukvården.

4. Främjande av fysisk aktivitet bland äldre.

5. Stödja insatser genom uppföljning, tillhanda -
 hålla verktyg, skapa mötesplatser/plattformar samt 
u tvärd ering och forskning.

Utgår från WHO-strategin – ”Physical activity strategy for the WHO European
Region 2016–2025”

Varför vi behöver främja fysisk aktivitet

1. Tillhandahålla ledarskap och 

2. Stödja utvecklingen för barn 

4. Främjande av fysisk aktivitet bland äldre.

I WHO:s arbete med hälsosamma arbetsplatser 
”Healthy workplaces: A WHO global model for action” 
påtalas  att hälsofrämjande interventioner via arbets-
platser är en av de eff ektivaste interventionerna för
att förebygga de stora folksjukdomarna och främja 
hälsa. Ökad fysisk aktivitet har fördelar för arbets-

givaren då det minskar personalomsättningen och 
sjukfrånvaron samt ökar produktiviteten. De anställda 
är friskare med färre kroniska sjukdomar som följd 
tillsammans med minskad stress och förbättrad 
mental hälsa.

Barn 5–17 år bör vara fysiskt 
aktiva minst 60 minuter per dag 
med måttlig till hög intensitet. 
Hälsan kan bli ännu bättre om 
man ökar den fysiska aktiviteten 
till mer än 60 minuter per dag. 
Det mesta av den dagliga fysiska 
aktiviteten bör vara konditions-
träning och det bör ingå fysisk 
aktivitet med hög intensitet minst 
tre gånger per vecka vilket inklu-
derar aktiviteter som stärker 
muskler och benstomme.

Personer i åldern 18–64 år bör 
konditionsträna minst 150 minuter 
per vecka med måttlig intensitet 
eller minst 75 minuter per vecka 
med hög intensitet. Träningen 
bör pågå i minst 10 minuter per 
gång. Ökar man sin konditions-
träning med måttlig intensitet till 
300 minuter per vecka eller deltar 
i 150 minuter konditionsträning 
med hög intensitet per vecka blir 
eff ekten större. Muskelstärkande 
aktiviteter som involverar de 
största muskelgrupperna under 
två eller fl er dagar i veckan 
bör ingå.

WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet och hälsa
Rekommendationerna är uppdelade i tre åldersgrupper: 5–17 år, 18–64 år och 65 år och uppåt.

Källa: http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommen dations/en/index.html 20110221. 
Svensk översättning hämtad från rapporten, Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010, 
STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, R 2011:15 WHOs rekommendationer ligget till grund för de nuvarande 
svenska rekommendationerna som ni fi nner i sin helhet i bilaga 3.

Personer över 65 år bör kondi-
tionsträna minst 150 minuter per 
vecka med måttlig intensitet 
eller minst 75 minuter per vecka 
med hög intensitet. Man bör hålla 
på i minst 10 minuter per gång. 
Man får bättre hälsoeff ekter om 
man tränar med måttlig intensitet 
i 300 minuter per vecka, eller 
deltar i 150 minuter högintensiv
 konditionsträning per vecka. 
Muskelstärkande aktiviteter bör 
ske som involverar de största 
muskelgrupperna under två eller 
fl er dagar i veckan. Äldre per-
soner med nedsatt rörelse  för-
måga bör utföra fysisk aktivitet 
som för bättrar balans och för-
hindrar fall tre eller fl er dagar per 
vecka. Kan man inte göra den 
rekommenderade mängden av 
fysisk aktivitet på grund av hälso-
tillståndet, ska man vara så fysiskt 
aktiv som förmåga och förhållan-
den tillåter. 

Forskning visar att:
– Barn i Europa drabbas av övervikt och 
fetma, särskilt då barn från lägre socio- 
ekonomisk bakgrund.
– Vuxna och äldre från missgynnade miljöer, 
liksom vissa etniska minoritets grupper, 
deltar i mindre utsträckning i fysisk aktivitet 
och är svårare att nå än andra.
– Personer med funktionshinder är en 
särskilt utsatt grupp, med en ökad risk 
för hälso problem förknippade med fysisk 
inaktivitet.
– Geografi ska skillnader inom länder, 
regioner, städer och stadsdelar.

   FAKTA (Källa WHO)
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Vägledande principer och 
riktlinjer i WHO-strategin

Strategin Sätt Östergötland i rörelse.nu ställer sig 
bakom dessa vägledande principer och riktlinjer som 
framhålls i WHO-strategin:

1  Att synliggöra de ständigt minskande nivåerna 
av fysisk aktivitet i befolkningen samt minska ojäm-
likheten i fysisk aktivitet mellan grupper. 

 2  Att främja ett livscykelperspektiv. 

 3  Att stärka människor och samhällen genom 
hälso främjande miljöer och möjlighet för deltagande 
och infl ytande.

 4  Arbetssätt som är integrerade, sektorsöver-
gripande, hållbara och baserade på partnerskap. 

 5  Att säkerställa användbarheten av fysiska 
aktivitets program (interventioner) för olika kontexter. 

 6  Att använda evidensbaserade strategier för att 
främja fysisk aktivitet samt följa upp implemen teringen 
och dess eff ekter. 

1  Att synliggöra de ständigt minskande 
nivåerna av fysisk aktivitet i befolkningen samt 
minska ojämlikheten i fysisk aktivitet mellan 
grupper: Tillgång till trygga och attraktiva off ent-
liga miljöer för aktivitet och rekreation är avgörande 
för hälsa och personlig utveckling. Det fi nns många 
hinder för personer att delta i fysisk aktivitet. Dessa 
inkluderar hinder i lokalsamhället, skola, arbete och 
transportmiljöer som inte främjar fysisk aktivitet i det 
dagliga livet, höga användaravgifter, brist på med-
vetenhet om möjligheter, transport, tidsbrist, person-
liga preferenser, kulturella-och språkliga barriärer, 
självkänsla, tillgång till lokala rekreationsanläggningar 

och brist på säkra platser för utövande av fysisk 
aktivitet. Strategier måste därför utformas för att 
undanröja de hinder som är mest relevant för varje 
ålder, kön och socioekonomisk grupp. Att motverka 
ojämlikhet i fysisk aktivitet och uppnå allmän tillgång 
till miljöer och anläggningar som stödjer aktivitet över 
sociala gradienter kommer att vara nödvändigt för 
att uppnå bästa resultat. Åtgärder för att förbättra 
tillgänglighet, pris och acceptans av fysisk aktivitet för 
de mest utsatta grupperna kan bidra till att minska 
riskerna för sjukdom och, vid sidan av insatser inom 
andra områden för att minska klyftan mellan grupper.

 2   Att främja ett livscykelperspektiv: Hälsan 
senare i livet påverkas av våra samlade erfarenheter 
och livsstilsval genom livet. Det behövs därför en stra-
tegi som väger in hela livscykeln för att eff ektivt främja 
fysisk aktivitet och att minska bördan av icke smitt-
samma sjukdomar i befolkningen. Detta innebär inte 
bara att säkerställa en god start i livet för varje barn, 
utan också att förebygga ohälsosamma beteenden 
som ofta etableras i barndomen och under ungdoms-
åren. Det startar med fysisk aktivitet före och under 
graviditet och fortsätter med lämpliga nivåer av fysisk 
aktivitet för barn och deras föräldrar. Åtgärder för att 
främja fysisk aktivitet, både strukturerade aktiviteter 

och mindre organiserade, såsom fri utelek, för barn 
och ungdomar på daghem, förskolor, skolor och 
i samhället förstärks och upprätthålls av att främja 
aktivitet som en del av vardagen för vuxna och äldre 
i hemmet, i samhället och på arbetsplatsen. Det 
omfattar även främjande av tillräckliga nivåer av fysisk 
aktivitet inom hälso- och sjukvården, såsom primär-
vård, sjukhus och äldreboenden. 

”Ett aktivt levnadsmönster ger oss bättre
förutsättningar att hantera våra vardagliga
utmaningar.” 
Andreas Capilla, regionutvecklingsdirektör, Region Östergötland
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 3  Att stärka människor och samhällen genom 
hälsofrämjande miljöer och möjlighet för del-
tagande och infl ytande: Säkra och stimulerande 
miljöer för aktiv transport och fysisk aktivitet i det 
dagliga livet är kanske ett av de mest kraftfulla sätten 
att nå alla människor och att ändra sociala normer 
och beteende på längre sikt. Genom beslut som 
påverkar stadsplanering, markanvändning och trans-
port, har samhällen blivit alltmer bilvänliga över tid, 
och vi har allt längre avstånd mellan boende, arbete, 
shopping och fritidsaktiviteter. Detta leder i sin tur till 
att aktiva transportval som cykling och promenad 
har minskat drastiskt i vissa länder, på motsvarande 
sätt som annan aktiv rekreation. Detta kan förändras 
genom politiska åtgärder för att förbättra den lokala 
miljön, bland annat genom begränsningar för volym 
och hastighet av trafi k, och att säkerställa säkra gator 
för cykling och promenader för män och kvinnor i alla 
åldrar och att uppmuntra aktiv fritid på off entliga plat-
ser. Detta kräver att fl era sektorer arbetar tillsammans 
på fl era nivåer. Konceptet att stödja daglig fysisk akti-
vitet via stödjande miljöer är en övergripande princip.

Människor och samhällen bör ges befogenhet att ta 
kontroll över de faktorer som är avgörande för sin häl-
sa genom aktivt deltagande i utvecklingen av strate-
gier och insatser som påverkar dem i syfte att undan-
röja hinder och skapa inspiration och motivation.

 4  Att främja arbetssätt som är integrerade, 
sektorsövergripande, hållbara och baserade 
på partnerskap: En omfattande, integrerad och 
sektorsövergripande strategi krävs för att minska 
förekomsten av fysisk inaktivitet. En kompletterande 
rad strategier och åtgärder bör införas på individuella, 
samhälleliga, kulturella, politiska och miljömässiga 
nivåer. Därför bör, i enlighet med intentionerna i WHO 
Health 2020, beslutsfattare upprätta styrningsmeka-
nismer som främjar övergripande samarbete mellan 
nationella, regionala och lokala institutioner, experter, 
det civila samhället och, i förekommande fall, den 
privata sektorn.  Det är lämpligt att identifi era och 
använda befi ntliga mekanismer, plattformar och 
initiativ för att skapa synergieff ekter, inklusive de som 
involverar andra sektorer som kan spela en viktig roll 
i främjande av miljö som leder till fysiskt aktiva bete-
enden. Hit hör till exempel, politik som syftar till att 
främja idrott, att uppmuntra aktiv rörlighet och strate-
gier för att minska icke-smittsamma sjukdomar.

 5  Att säkerställa användbarheten av fysiska
aktivitetsprogram (interventioner) för olika 
kontexter: WHO:s strategi syftar till att ge vägledning 
och stöd för att uppmuntra bredare tillämpning av en 
rad eff ektiva strategier på nationell nivå, inklusive fl er-
sektorsstrategier, där hänsyn tas till kontext, lagstift-
ning och viktiga kulturella aspekter på fysisk aktivitet.

 6  Att använda evidensbaserade strategier 
för att främja fysisk aktivitet samt följa upp 
implementeringen och dess eff ekter: Strategier 
för att främja fysisk aktivitet och minskat stillasittande 
livsstil måste baseras på bästa tillgängliga veten-
skapliga evidens och exempel på bästa praxis från 
utvärderade åtgärder. Sådan evidens innefattar hälso-
eff ekterna av fysisk aktivitet och eff ektiviteten hos 
olika typer av insatser inklusive styrmedel för att 
främja fysisk aktivitet. Fokus bör ligga på att genom-
föra evidensbaserade åtgärder. Dessutom vidta ytter-
ligare åtgärder baserat på utveckling och spridande 
av bästa praxis för att få dessa institutionaliserade 
samt för att skala upp genomförandet av eff ektiva 
åtgärder och policys. Särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt arbetet med att omvandla kunskap till 
handling, inklusive övervakning och utvärdering. 

Fortsättning ”Vägledande principer och riktlinjer i WHO-stragin

”Vi inom Hälso- och sjukvården vill vara 
ett föredöme i vår strävan att främja hälsa. 
Fysisk aktivitet är inte bara viktigt för att 
undvika sjukdom utan en förutsättning för 
att vi alla ska må bra!”
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Östergötland
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De fl esta inser och förstår att fysisk 
aktivitet är bra för oss, att våra kroppar 
är gjorda för rörelse och mår bra av det. 
Men alla vet kanske inte hur viktigt det 
är och hur mycket man behöver röra på 
sig, vilka risker det innebär att röra sig 
för lite och vilka vinster det blir om man 
ökar sin fysiska aktivitet.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommen-
derar att vuxna, inklusive äldre, 150 minuter 
av måttlig intensitet fysisk aktivitet varje vecka 
och att barn och ungdomar bör samla 
ihop minst 60 minuter av måttliga till 
intensiv fysisk aktivitet varje dag. Se bilaga 3.

Fysisk aktivitet främjar hälsa, livskvalitet och 
välbefi nnande. Rör vi på oss blir vi friskare, 
piggare och starkare. Vi mår bättre, orkar 
mer och blir dessutom mer motstånds-
kraftiga mot stress och sjukdom.

Genom att vara fysiskt aktiv 
minskar risken för:
• för tidig död, oavsett orsak
• hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blod-

tryck, kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke
• metabola sjukdomar, till exempel typ 2-

diabetes, fetma, metabola syndromet
• cancer, till exempel. tjocktarms- och 

bröstcancer
• fall och benbrott, till exempel höftfraktur
• psykisk ohälsa, till exempel demens, 

depression

Faktorer som har samband med vår 
nivå av regelbunden fysisk aktivitet?

Positivt samband
• Självförtroende
• Förväntade fördelar
• Socialt stöd från vänner 

och/eller familj

Negativt samband
• Upplevda hinder
• Klimat och säsong (höst och vinter)
• Ålder

150 min.

Lite fakta

Definitioner 
Fysisk aktivitet defi nieras som all 
typ av kroppsrörelse som ger ökad 
energiomsättning. Begreppet inne-
fattar rörelse under såväl arbete
som fritid till exempel städning, 
trädgårdsarbete, fysisk belastning 
i arbetet, hobby verksamheter som 
golf, svamp plockning, motion, lek 
och träning.

Motion är medveten fysisk aktivitet 
med viss avsikt – till exempel att ge 
ett ökat välbefi nnande, en framtida 
bättre hälsa eller helt enkelt ”att det 
är skönt och roligt att röra på sig”. 

Idrott är ett fornnordiskt ord. Det är 
ett samlingsbegrepp för medvetna 
och organiserade kroppsövningar 
och innefattar såväl tävling, träning 
och motion. 

Träning innebär en klar målsättning 
att öka prestationsförmågan i olika 
typer av fysiska aktiviteter, företrä -
del se  vis inom idrotten.

Vi rör oss allt mindre 
och skillnaderna ökar 

De senaste hundra årens utveck-
ling först till industrisamhälle och 
nu till IT-samhälle har medfört att 
allt fl er blivit allt mer stillasittande. 
Utvecklingen är sådan att vår 
fysiska aktivitet och rörelse har för-
fl yttats från arbetsplatsen, hemmet 
och transportsystemet till vår fritid. 
Numera allt oftare som strukture-
rad träning och motion. Allt fl er in-
divider är otillräckligt fysiskt aktiva 
och därtill stillasittande. Det fi nns 
socioekonomiska skillnader i be-
folkningen där lägre socioekonomi 
medför lägre grad av fysisk aktivitet 
och högre grad av stillasittande. 
Grupper som är mindre aktiva 
riskerar större ohälsa än grupper
som är fysiskt aktiva. Fysiskt in-
aktiva individer riskerar dessutom i 
större utsträckning att drabbas av 
övervikt och fetma, som i sig är 
en riskfaktor för sjuklighet och för 
tidig död. Befolkningsstatistik som 
beskriver aktivitetsnivån i befolk-
ningen fi nner du i bilaga 4.8,6 miljarder kr

En population på 10 miljoner 
(som Sverige) där exemplet bygger på att 
halva befolkningen är otillräckligt aktiv så 
skattas samhällskostnaden för inaktiviteten 
till € 910 miljoner per år (8,6 miljarder kr). 

425 miljoner kr
Östergötlands befolkning motsvarar en 
tjugondel av detta, ca € 45 miljoner per år 
(425 miljoner kr).

Så mycket kostar inaktiviteten

Enligt Trafi kverket så är ungefär 
hälften av alla bilresor kortare än 
5 kilometer. I tätort är i allmänhet runt 
80 procent av bilresorna kortare än 
3–4 kilometer. Att skjutsa barnen till 
och från skolan genererar ett stort 
antal korta resor.
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De tre övergripande målen för Sätt Sverige i rörelse 
var att:
1. Öka kunskapen, intresset och förutsättningarna för 
fysisk aktivitet och rörelse för alla
2. Förbättra hälsan, framförallt bland grupperna med 
de största hälsoriskerna
3. Ge förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse 
oavsett social position, kön, ålder, etnicitet och 
handikapp. 

Erfarenheter från 
Sätt Sverige i rörelse 2001

– Insatser bör riktas till både samhälle och individ
– Insatser måste samordnas på olika nivåer och ske i 
samverkan mellan off entlig, privat och idéburen sektor
– Genomförandet av insatser bör beakta lokala för-
hållanden och bygga på befolkningens delaktighet
– Insatserna måste vara långsiktiga
– Resurser måste ställas till förfogande för implemen-
tering
– Utvärdering och uppföljning måste fortlöpande 
integreras i arbetet

En eff ekt av SSiR 2001:

    År 2000 fanns inte
 fysisk aktivitet med bland 
de tio vanligaste folkhälso-
frågorna som kommunerna 
prioriterade. År 2004 däremot 
var ”ökad fysisk aktivitet” det 
mest prioriterade folkhälsomålet 
i kommunerna. 

Historik - Sätt Sverige i Rörelse 2001.

År 2001 genomförde Folkhälsoinstitut på uppdrag 
av regeringen 2001 det första fysiska aktivitetsåret 
i Sverige. Det var den första samlade satsningen på 
att på samhällsnivå arbeta för ökad fysisk aktivitet. 
Satsningen gick under namnet Sätt Sverige i Rörelse. 
Den nationella satsningen byggde på stor regional 
delaktighet och varje län hade egna regionala sats-
ningar stöttade av Folkhälsoinstitutet. I Östergötland 
gick den under namnet Sätt Östergötland i rörelse 
2001. Bakgrunden var relativt ny forskning som hade 
fått stort genomslag. som visade att regelbunden 
vardaglig fysisk aktivitet är en starkt hälsofrämjande 
faktor och att det inte är intensiteten i sig utan den 
totala energiförbrukningen genom fysisk aktivitet 
som är avgörande för hälsan. Det var vid sommar OS 
i Atlanta 1996 rapporten från USA:s Surgeon General 
presenterades och den anses vara startskottet för 
de mer samlade arbetet för att främja vardaglig fysik 
aktivitet och rörelse.

Den nya kunskapen och den nationella kraft sam-
lingen resulterade även i att fysisk aktivitet fi ck en mer 
framskjuten plats, i det nationella liksom det regionala 
och lokala folkhälsoarbetet. 
Folkhälsoinstitutets arbete med Sätt Sverige i rörelse
 tog sin utgångspunkt från världsorganisationens 
(WHO) fem strategier för hälsofrämjande arbete:
 – Utveckla en hälsofrämjande politik
 – Skapa stödjande miljöer i vardagen
 – Stärka det lokala arbetet för hälsa
 – Utveckla personliga färdigheter och kunskaper
 – Omorientera hälso- och sjukvårdens arbete 
i riktning mot förebyggande insatser

BILAGA 2

Uppdrag och arbetsmodell

Syftet med uppdraget är att i samverkan med 
andra samhällsaktörer utarbeta en strategi för ett mer 
fysisk aktivt Östergötland. Uppdragsgivare är Hälso- 
och sjukvårdsdirektören utifrån beslut i hälso- och 
sjukvårdsnämnden hösten 2015. Målet är att under 
höstan 2016 leverera en långsiktig strategi för hur 
östgötarna ska bli mer fysiskt aktiva. Strategin ska 
sträcka sig till 2020 och innehålla:

• En kunskapssammanställning om strategier för att 
främja fysisk aktivitet

• Förslag på områden och arenor där insatser kan 
och bör genomföras

• Förslag på insatser för projektet ”Sätt Östergötland 
i rörelse 2017” 

 
Det övergripande eff ektmålet för strategin Sätt 
Östergötland i rörelse.nu är att;
– fl er individer blir fysiskt aktiva
– ojämlikheten i aktivitetsnivå mellan grupper   
 minskar
– fl er aktörer i samhället aktivt medverkar och   
samarbetar kring främjandet av fysik aktivitet.  

De övergripande målen följs upp med hjälp av 
de befolkningsenkäter, exempelvis den nationella 
en käten Hälsa på lika villkor, som med jämna mellan-
rum distribueras till såväl den vuxna befolkningen 
samt regionala hälsoenkäter som riktar sig till elever 
i länets skolor. Uppföljning av målet om aktiv sam-
hälls medverkan sker löpande och baseras på aktiv 
medverkan i enlighet med strategins intentioner i form 
av projekt, satsningar samt beslut om att ställa sig 
bakom strategins målbilder.

Så här har vi gjort – arbetets gång
För uppdraget att ta fram en gemensam strategi för 
ett aktivare Östergötland tillsattes en uppdragsledare, 
Matti Leijon, Folkhälsovetare på CHV. Därtill skapades 
en styrgrupp och en referensgrupp, bestående av 
strateger inom de olika områden inom Region Öster-
götland som uppdraget omfattar. 

Arbetet med att utforma strategin har byggt på 
dialog och dialogmöten med representanter och 
experter för olika områden. Vid dessa möten och 
konver sation via e-post har formuleringarna av 
strategins övergripande målbild och arenornas mål-
bilder varit centrala. Det har resulterat i att målbilderna 

kontinuerligt har ändrats och uppdaterats. Målbilds-
arbetet har varit det centrala i mötena, då det är den 
övergripande målbilden samt respektive arenas mål-
bilds formuleringar som kommer vara bärande i det 
framtida arbetet, tillsammans med de grundläggande 
principerna från WHO-strategin för 2016-2025.

Det fortsatta arbetet bygger på att strategin och 
dess innehåll ska växa med tiden. Detta betyder att 
det som presenteras hösten 2016 inte är en färdig 
produkt, utan grunden för den strategi som ska 
utvecklas fram till år 2020. Då ska den följas upp och 
utvärderas, i enlighet med tidplanen i WHO-strategin. 
Utveckligen av strategin och implementeringen av 
densamma sker alltså parallellt. En viktig utgångs-
punkt och ledstjärna i arbetet är citatet ”Culture eats 
strategy for breakfast”. Med det menar vi att fot-
arbetet med många möten och stor delaktighet är ett 
sätt att arbeta med ”culture” och som då blir en viktig 
del av strategin. Genom att skapa en gemensam 
kultur parallellt med själva strategiarbetet och dess 
implementering, har vi större förutsättningar att nå 
konkreta resultat på sikt. Just en bred ansats 
med många aktörer inom olika arenor var en av fram-
gångsfaktorerna vid arbetet med ”Sätt Sverige 
i rörelse 2001”, som kortfattat presenteras i bilaga 2.

De exempel som beskrivs i strategin gör inte 
anspråk på att omfatta allt det arbete som genomförs 
för att främja fysisk aktivitet i vare sig Östergötland 
eller nationellt, utan är tänkt att tjäna som inspiration 
och visa en framtida riktning. De tidigare arbets-
namnen ”Sätt Östergötland i rörelse 2017” och ”Ett 
aktivare Östergötland” ersattes slutligen med namnet 
sätt Östergötland i rörelse.nu som både formulerar en 
riktning och betonar att det är på webben vi formu-
lerar arbetet. Tillsammans bidrar vi alla nu till strategin, 
genom att vara medskapare, aktörer med utmaningar 
som är gemensamma och övergripande. Genom att 
ställa sig bakom strategin och tillsammans arbeta på 
dess genomförande kommer vi lite närmare målbilden 
Sätt Östergötland i rörelse.nu

BILAGA 1
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Rekommendationer 
om fysisk aktivitet för barn och unga
Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport
(gå/cykla), lek och utforskande av omgivning och 
natur på fritid och raster samt av spontan eller 
organiserad idrott och motion. För att främja fy-
sisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under 
uppväxtåren, och möjligen påverka framtida hälsa 
och minska risken för att utveckla vissa kroniska 
sjukdomar i vuxenlivet, rekommenderas följande:

Barn 0–5 år 
Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska upp-
muntras och underlättas. Detta kan ske genom 
att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, 
lust fyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad 
social interaktion.

Barn och ungdomar 6–17 år 
Alla barn och ungdomar rekommenderas samman-
lagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.
 – Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob 
karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig 
intensitet ger en viss ökning av puls och andning, 
medan hög intensitet ger en markant ökning av puls 
och andning.
 – Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå 
minst tre gånger i veckan.
 – Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter 
bör ingå minst tre gånger i veckan. Sådana aktiviteter 
kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.
 – Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller 
funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekom-
mendationerna bör vara så aktiva som tillståndet 
medger. Individuella råd för anpassad regelbunden 
fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysio-
terapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Hälsovinster och andra vinster av fysisk aktivitet 
hos barn 6–17 år:
 – Förbättrad kondition
 – Ökad muskelstyrka
 – Förbättrad skeletthälsa
 – Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck 
och förbättrad blodfettsprofi l hos barn med högt 
blodtryck och förhöjda blodfetter)
 – Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos 
barn och ungdomar med övervikt/fetma)
 – Mental hälsa (minskade symtom på depression, 
ökad självkänsla)
 – Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan
 – Hälsovinsterna av fysisk aktivitet enligt ovanstående 
rekommendationer bedöms vara större än eventuella 
risker. Den fysiska aktivitetsnivån bör ökas successivt 
och anpassas till individens biologiska och psyko-
sociala mognad.

Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av 
Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 
2015-11-15.

BILAGA 3
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Allmänna rekommendationer 
om fysisk aktivitet för vuxna

Fysisk aktivitet kan innefatta fritidsaktiviteter 
såsom friluftsliv, motion/fysisk träning, idrott och 
trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet 
samt aktiv transport i vardagslivet i form av till 
exempel promenader och cykling. För att främja 
hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, 
före bygga förtida död samt för att bevara eller 
för bättra fysisk kapacitet rekommenderas att:

Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas 
att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 
minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. 
Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter 
per vecka. Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan 
även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över 
fl era av veckans dagar och utföras i pass om minst 
10 minuter.
 – Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig 
intensitet ger en ökning av puls och andning, medan 
hög intensitet ger en markant ökning av puls och 
andning.
 – Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna 
rekommendation är 30 minuters rask promenad fem 
dagar per vecka, 20–30 minuters löpning tre dagar 
per vecka eller en kombination av dessa.

BILAGA 3

 – Ytterligare hälsoeff ekter kan uppnås om man utöver 
detta ökar mängden fysisk aktivitet. Detta kan ske 
genom att öka intensiteten eller antal minuter per 
vecka eller bådadera.
 – Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 
två gånger per vecka för fl ertalet av kroppens stora 
muskelgrupper.
 – Äldre, dvs vuxna över 65 år, bör även träna balans.
 – Äldre eller individer med kroniska sjukdomstill-
stånd eller funktionshinder, som inte kan nå upp till 
rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som 
tillståndet medger. Gravida rekommenderas att vara 
regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan 
behöva anpassas till tillståndet. I dessa fall kan speci-
fi ka rekommendationer erhållas i FYSS (www.fyss.se), 
en handbok om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention 
och sjukdomsbehandling.
 – Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regel bundna 
korta pauser (”bensträckare”) med någon form av 
muskelaktivitet under några minuter rekommenderas 
för dem som har stillasittande arbete eller sitter 
mycket på fritiden. Detta gäller även dem som upp-
fyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.

Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska 
Läkaresällskapet den 24 oktober 2011. 

”Idrotten gör Östergötland 
starkare. Med ett stort antal 
föreningar över hela länet har 
vi en viktigt uppgift i att erbjuda 
ett livslångt idrottande i förening 
för alla östgötar.”

Kristin Lönnqvist, distriktsidrottschef Östergötlands 
Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
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Enligt Nationell statistik, Hälsa på lika villkor (HLV), 
från Folkhälsomyndigheten uppskattas ungefär var 
tredje Östgöte inte nå upp till rekommendation om 
regelbunden fysisk aktivitet på 150 minuter i veckan 
(fi gur 1). Något fl er män än kvinnor når inte upp till 
rekommendationen. Något fl er kvinnor än män är 
dessutom aktiva mer än 300 minuter i veckan. 
Jämfört med riket i stort är det Östgötska kvinnorna 
något aktivare än snittet för riket medan männen är 
något mer inaktiva. Andelen som inte når upp till 
rekommendationen stiger med åldern för båda män 
och kvinnor (fi gur 2). Även andelen som är aktiva 
mer än 300 minuter sjunker med stigande ålder med 
undan tag för de båda yngsta grupperna (16–29, 
30–44) för kvinnor som har likvärdiga resultat. 
Andelen fysisk aktivitet skiljer sig också åt mellan 

BILAGA 4
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Figur 1: Andelen fysiskt aktiva i Östergötland fördelat 
på kön enligt HLV 2016.
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Figur 3: Andelen fysiskt aktiva i Östergötland fördelat
på utbildningsnivå enligt HLV 2016.

olika socioekonomiska grupper, här illustrerat med ut-
bildningsnivå. De med högre utbildning är mer fysiskt 
aktiva än de med lägre utbildning (fi gur 3).

0 20 40 60 80 100 %Figur 2. Andelen fysiskt aktiva 
i Östergötland fördelat på kön och 
åldersgrupper enligt HLV 2016.
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”Den idéburna sektorn har unika 
möjligheter att främja rörelse och 
välmående för alla och samtidigt 
verka för integration, demokrati 
och delaktighet.” 

Camilla Carlsson, ordförande Föreningen Se Upp*

*Medlemmar 201610: Coompanion Östergötland, 
Hela Sverige Ska Leva Östergötland, Östergötlands idrotts-
förbund, Kooptjänst, ABF Östergötland, Bildningsförbundet 
Östergötland, Bona Folkhögskola, SERUS, Studie främ-
jandet, Handikapp föreningarna Östergötland, Aktiv 
Ungdom, LO-Distriktet i Mellansverige, Linköpings Stift 
Svenska kyrkan.

Läget i Befolkningen
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Figur 7: Diskuterat levnadsvanor med 
hälso-och sjukvården

Totalt 38 (43)

Män 41 (46)

Kvinnor 36 (41)

Totalt 26 (27)

Män 29 (30)

Kvinnor 25 (26)

Tillgång till stödjande miljöer
I Öppna jämförelser folkhälsa ingår även två indika-
torer som beskriver befolkningens upplevelse av den 
fysiska miljön i form av tillgång till gång- och cykelväg 
samt tillgången till parker, grönområden och natur.  
I enkäten ombeds den svarande att sätta ett betyg 
mellan 1–10. Data för den indikatorn finns för 8 av 
länets 13 kommuner. På båda dessa indikatorer 
framstår östgötakommunerna något bättre än riket 
(figur 8). 
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  Figur 8: Tillgång till stödjande miljöer 2013/2014
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Friluftsliv
SCB:s statistik kring utövande av friluftsliv (2008–
2014) visar att omkring en tredjedel av befolkningen 
är friluftsaktiv, det vill säga har varit ute i skog och 
mark minst en gång i veckan, motsvarande minst 
20 gånger det senaste året. Resultatet visar att det 
finns skillnader mellan olika grupper:
Den åldersgrupp som har störst andel friluftsaktiva 
är 55–74 år, där två femtedelar utövar frilufts-
liv frekvent. Bland 16–24-åringarna är en sjättedel 
friluftsaktiva. Endast den äldsta gruppen (85 år och 
äldre) har ett lägre antal friluftsaktiva.
Fler kvinnor än män är friluftsaktiva bland 
16–54-åringarna. Från 65 år gäller det omvända.
Inrikes födda är i högre grad friluftsaktiva jämfört 
med utrikesfödda.
En större andel av de som bor i glesbefolkade  
kommuner är friluftsaktiva än de som bor i storstäder 
och förortskommuner (2012–2014).

Källa: SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden/EU-Statistics on Income 
and Living Conditions (ULF/SILC)
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Figur 4: Andelen flickor och pojkar i respektive ålder 
som uppger att de varit fysiskt aktiva i sammanlagt 
minst en timma om dagen under de senaste sju  
dagarna 2001/02-2013/14

Figur 5: Andelen flickor och pojkar i respektive ålder 
som uppger att de tillbringar fyra timmar eller mer  
per dag med att se på tv, video, dvd, eller annan 
underhållning på skärm, 2001/02-2013/14

0

5

10

15

20

25
Procent

01/02 05/06 09/10 13/14
Flickor 11 år            Flickor 13 år            Flickor 15 år
Pojkar 11 år             Pojkar 13 år            Pojkar 15 år

Den regionala webbenkäten om ungdomars hälsa 
och livsstil ”Om mig” genomfördes i åk 8 och på  
gymnasiets andra år i 12 av 13 kommuner 2015. 
Enkäten innehåller inga direkta frågor om fysisk 
aktivitetsnivå och träning utan efterfrågar fritids-
aktiviteter som genomförs varje vecka.  Av resultaten 
fram kommer att 71 % ägnar sig åt fler än 2 aktiviter i 
veckan medan 14 % uppger att det inte ägnar sig år 
någon aktivitet. I gruppen som anger att de inte ägnar 
sig åt någon fysisk aktivitet uppger 51 % att deras 
hälsa är bra eller mycket bra, medan 13 % uppger att 
den är dålig eller mycket dålig. Motsvarande siffror för 
de som uppger fler än 2 fysiska aktiviteter i veckan är  
79 % respektive 4,5 %. 

Deltagande i idrottsförening
Enligt tidigare HLV-undersökningar (2013) fram-
kommer att deltagande i idrottsföreningar är lägre  
i Östergötland jämfört med riket och det gäller både 
män och kvinnor (figur 6). Av kommunerna i Öster-
götland är det bara Åtvidaberg som har fler deltagare 
i idrottsföreningar än riksgenomsnittet. Bland männen 
har både Åtvidaberg och Mjölby fler deltagare än  
rikssnittet medan resterande kommuner har lägre  
värden. Bland kvinnorna har Motala och Vadstena 
bättre värde än riksgenomsnittet. Ydre (10), Söder-
köping (15) och Valdemarsvik (16) utmärker sig 
negativt med de lägsta värdena. Motala (26) sticker 
ut positivt bland kvinnorna och Åtvidaberg (46) bland 
männen.

Arbete inom hälso- och sjukvården
I det nationella arbetet med Öppna jämförelser folk-
hälsa återfinns en processindikator som beskriver det 
förebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården. 
Processindikatorn visar andelen patienter som disku-
terat levnadsvanor med vård personal (figur 7). Även 
om frågan omfattar samtliga levnadsvanor ger den 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Totalt 25,3 (29,9)

Män 31 (36,3)

Kvinnor 19,3 (23,1)

20
13

20
09

Totalt 26,2 (30,3)

Män 30,5 (36,6)

Kvinnor 21,6 (23,6)

Figur 6: Deltagande i idrottsförening

I undersökningen Skolbarns hälsovanor från 2013/14 
framkommer att andelen som uppnår rekommenda-
tionen från WHO, fysiskt aktiva minst en timme om 
dagen, fortsatt är liten och mindre bland flickor än 
pojkar i alla de tre undersökta åldersgrupperna  
(figur 4). Dessutom visar undersökningen att allt fler 
tillbringar fyra timmar eller mer framför en skärm  
(figur 5). På plussidan framkommer att något fler både 
pojkar och flickor uppger att de tränar minst fyra 
gånger i veckan.  Fler pojkar än flickor tränar så frek-
vent att det varit en konstant ökning sedan 1985/86.

en viss indikation på hur det hälsofrämjande arbetet 
ser ut. Andelen som diskuterat levnadsvanor är lägre 
i Östergötland än i riket och det gäller både för män 
och kvinnor.  
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Kommunstyrelsen  

 

 

Ungdomars hälsa och levnadsvanor - "Om mig"-enkät 
2017 

 
Bakgrund 
Om mig är en webbenkät om ungdomars levnadsvanor som administreras av 
Region Östergötland. Den genomfördes för fjärde gången under hösten 2017. 
Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och 
Region Östergötland. Frågeställningarna i enkäten handlar om ungdomars egna 
perspektiv på hälsa och livsstil, tobak och alkohol, skola och fritid samt livet och 
framtiden. 

Svaren är självuppskattande och syftar till att utgöra ett stöd i att förstå ungdomars 
förutsättningar till god hälsa och goda vanor och i förlängningen kunna underlätta 
arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

Denna rapport handlar om ungdomar som går i årskurs 2 på gymnasiet och som har 
angett Finspång som hemkommun. Enkäter har även gått ut till elever i årskurs 8 i 
grundskolan, men dessa svar har inte framtagits i rapportform av regionen.  

Totalt svarade 128 elever på enkätfrågorna. 64 killar, 63 tjejer och 1 inom kategorin 
annan könsidentitet.  

Resultat 

Hälsa och livsstil 

Knappt en fjärdedel av de svarande uppger att de har mycket bra hälsa. Ca 35 % av 
killarna svarar att deras hälsa är mycket bra medan motsvarande siffra för tjejerna är 
ca 14 %.  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de har ont i huvudet, ont i magen, 
ont i nacke/axlar, ångest och depression nästan varje dag eller någon gång i veckan.  

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de känner att de duger som de är, 
nöjda med hur de ser ut och att de kan vara sig själva.  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de i skolan känner sig trötta, 
stressade, oroliga, ledsna och irriterade. 

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de i skolan känner sig omtyckta, 
duktiga, motiverade, självsäkra men uppger samtidigt i större utsträckning än tjejer 
att de är uttråkade i skolan. 
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Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de på skoldagar äter frukost och 
skollunch. Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de äter lagad mat på 
kvällen.  

Tobak och alkohol  

Tjejer uppger i större utsträckning än killar att de röker varje dag. Samtidigt uppger 
tjejer i större utsträckning än killar att de besväras av cigarettrök på andra platser än 
i skolan.  

Tjejer uppger i störst utsträckning att de rökte första gången i årskurs 1 på 
gymnasiet. Killar uppger i störst utsträckning att de rökte för första gången i årskurs 
7.  

Mer än hälften av de tjejer som uppger att de röker skulle vilja sluta, men inte just 
nu. Ca 42 % av de killar som uppger att de röker svarar att de skulle vilja sluta nu. 

Ca 18 % av de svarande killarna uppger att de snusar varje dag. Ingen tjej uppger att 
de snusar varje dag. 

Ca 61 % av de svarande uppger att de druckit alkohol flera gånger. Det skiljer 
ingenting mellan tjejer och killar.  

Tjejer uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 8. 
Killar uppger i störst utsträckning att de drack alkohol för första gången i årskurs 9.  

Både tjejer och killar uppger att de i störst utsträckning får alkohol från kompisar. 
Nästan lika många uppger att de får alkohol från någon som säljer till ungdomar.  

Drygt 12 % av tjejerna uppger att de använt narkotika en eller flera gånger. 
Motsvarande siffra för killarna är drygt 7 %. Av de svarande totalt uppger ca 10 % 
att de använt narkotika en eller flera gånger.  

Skola och fritid 

15 % av tjejerna tränar 2-7 gånger per vecka i en lagidrott. Motsvarande siffra för 
killar är 23 %. 

13 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka i en individuell idrott. 
Motsvarande siffra för killar är 12 %. 

44 % av tjejerna uppger att de tränar 2-7 gånger per vecka på egen hand. 
Motsvarande siffra för killar är 54 %.  

11 % av de svarande uppger att de ägnar sig åt teater, bild, spelar instrument eller 
sjunger i kör 2-7 gånger i veckan. Mer än dubbelt så många killar som tjejer uppger 
detta.  

11 % av tjejerna uppger att de ägnar sig åt dans 2-7 gånger i veckan. Inga killar 
ägnar sig åt dans. 

84 % av killarna uppger att de spelar datorspel/tv-spel eller liknande 2-7 gånger i 
veckan. Motsvarande siffra för tjejer är 20 %.  
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40 % av de svarande uppger att de utsatts en eller flera gånger av att någon skrivit 
något elakt eller lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala medier. Det är marginellt 
fler killar än tjejer som uppger detta.  

71 % av tjejerna uppger att de alltid eller ofta har arbetsro på lektionerna i skolan. 
Motsvarande siffra för killar är 59 %.  

Tjejerna uppger i större utsträckning än killarna att det är bra stämning i skolan och 
att de behandlas rättvist av lärarna.  

Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att lärarna ser vad de är bra på och 
att lärarna ger dem stöd och hjälp att utvecklas.  

97 % av killarna uppger att de känner sig trygga i skolan och i hemmet. 91 % av 
tjejerna uppger att de känner sig trygga i skolan och 95 % av tjejerna uppger att de 
känner sig trygga hemma.  

Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de blivit mobbade under det senaste 
halvåret av elever och/eller personal.  

Livet och framtiden  

93 % av både tjejerna och killarna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med 
sin fritid. Killarna uppger i större utsträckning än tjejerna att de trivs mycket bra 
med sin fritid.  

90 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med familjen, medan 
samtliga killar uppger detta.  

93 % av tjejerna uppger att de trivs mycket eller ganska bra med sin skola. 
Motsvarande siffra för killarna är 94 %. 

Nästan hälften av tjejerna uppger att de vill vara med och påverka saker i sin 
hemkommun. Motsvarande siffra för killarna är 30 %. 

Ungefär hälften av tjejerna och killarna uppger att de kan vara med och påverka 
väldigt eller ganska mycket i sin skola. Tittar man på siffrorna vad gäller väldigt 
mycket är det 10 % av tjejerna som uppger detta och ca 2 % av killarna.  

13 % av killarna uppger att de inte vill påverka i sin skola medan motsvarande siffra 
för tjejerna är drygt 3 %. 

44 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av politik. 
Motsvarande siffra för killarna är ca 30 %. 

Drygt 62 % av tjejerna uppger att de är väldigt eller ganska mycket intresserade av 
samhällsfrågor i allmänhet. Motsvarande siffra för killarna är drygt 25 %. 

70 % av tjejerna uppger att de är intresserade av vad som händer i andra länder. 
Motsvarande siffra för killarna är ca 57 %. 

85 % av tjejerna uppger att de skulle rösta om de var röstberättigade och det vore 
val idag. Motsvarande siffra för killarna är 95 %.  
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Drygt 15 % av tjejerna uppger att de troligen inte skulle rösta om de vore 
röstberättigade och det vore val idag.  

Ca 20 % av de svarande uppger att de ser mycket positivt på sin framtid. Inkluderar 
man dem 69 % som uppger att de ser ganska positivt på sin framtid blir den siffran 
närmare 90 %. Ca 10 % ser mycket eller ganska negativt på sin framtid. 

Drygt 27 % av killarna uppger att de ser mycket positivt på sin framtid. 
Motsvarande siffra för tjejerna är drygt 12 %. 

Drygt 75 % av tjejerna uppger att de ser ganska positivt på sin framtid. Motsvarande 
siffra för killarna är ca 62 %. 

 

 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Ta informationen till protokollet 

 

 

 
Bilaga 
Om mig 2017 – Rapport gymnasieskolor årskurs 2 Finspångs kommun 
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Om mig 2017 
Rapport gymnasieskolor åk 2  

Hemkommun Finspång 
 

 
 

 
Om mig är en webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för fjärde gången hösten 

2017. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och Region 

Östergötland och 2017 deltog länets 13 kommuner. 

 

Utgångspunkten i arbetet är ungdomars eget perspektiv på hälsa och livsstil och ungdomar är delaktiga i 

framtagande och utformning av enkätfrågor liksom tolkning och användning av resultat. Enligt dem kan 

enkäter vara ett sätt att undersöka hur ungdomar mår, om frågorna ställs på rätt sätt. Men för det krävs att 

undersökningar känns relevanta och fokuserar på behov av tillhörighet, goda relationer och andra 

förutsättningar för trygghet som ger en stabil grund för psykisk hälsa och framtid, oavsett vad man vill 

veta mer om.  

 

Förhoppningen är att enkäten som är grundad i ungdomars egna upplevelser i högre utsträckning kan 

utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god hälsa och goda vanor och i förlängningen 

kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, kommun och skola.  

 

Hösten 2017 besvarades Om mig av 3 654 elever i årskurs 8 och 3168 elever i årskurs 2 på 86 skolor runt 

om i länet. Det var ungefär lika många killar som tjejer som besvarade enkäten och 1,4 procent som 

uppgav annan könsidentitet. Av respondenterna hade 84,4 procent Sverige som födelseland. Det var 

totalt 128 elever som uppgav att de hade Finspång som hemkommun; 64 killar, 63 tjejer och 1 i 

kategorin annan könsidentitet.  

Viktig information: Syftet med länsrapporterna är snabb återkoppling av resultat. Tänk på att inte 

använda procentsiffror för små grupper även om procent anges som standard. Tänk också på att 

rapporten innehåller följdfrågor som inte besvarats av alla elever. Var därför uppmärksam på antal 

svarande per fråga. Notera även att det totala antalet elever per fråga kan vara något högre än summan 

för antalet elever per kön. Detta på grund av att alla inte uppger kön. När antalet svarande understiger 

n=10 redovisas inga resultat per kön och gränsen för totalt gäller n=15. Observera att talen i diagrammen 

inte är antal utan andelar i procent. 
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Familj & vänner 
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4. Hur ofta upplever du att din familj har råd att göra/köpa samma saker som de flesta andra på 

din skola? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                           n= 57 55 113 

Alltid 
 

28,1% 54,5% 40,7% 

Ofta 
 

49,1% 25,5% 37,2% 

Ibland 
 

19,3% 7,3% 14,2% 

Sällan 
 

3,5% 9,1% 6,2% 

Aldrig 
 

0,0% 3,6% 1,8% 

 

5. Har du någon riktigt bra kompis som du kan lita på och berätta personliga saker för? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 58 53 112 

Ja, flera 
 

67,2% 69,8% 67,9% 

Ja, en 
 

20,7% 24,5% 22,3% 

Nej 
 

12,1% 5,7% 9,8% 

 

6. Har du en kärleksrelation till någon just nu? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 58 55 114 

Ja 
 

37,9% 32,7% 35,1% 

Nej 
 

56,9% 58,2% 57,9% 

Vet ej 
 

5,2% 9,1% 7,0% 

 

6a. Om nej/vet ej om du har en kärleksrelation: Skulle du vilja ha en kärleksrelation just nu? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 36 37 74 

Ja, absolut 
 

16,7% 21,6% 20,3% 

Ja, kanske 
 

52,8% 59,5% 55,4% 

Nej 
 

30,6% 18,9% 24,3% 
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6b. Om ja, du har en kärleksrelation: Hur mår du i din kärleksrelation? 

 Tjej Kille Totalt 

 
         n= 22 18 40 

Oftast bra 
 

72,7% 83,3% 77,5% 

Ibland bra och ibland 

dåligt 

 
27,3% 11,1% 20,0% 

Oftast dåligt 
 

0,0% 5,6% 2,5% 
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Hälsa & livsstil 
 

 

1. Hur tycker du att din hälsa är? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 58 55 114 

Mycket bra 
 

13,8% 34,5% 23,7% 

Bra 
 

36,2% 40,0% 38,6% 

Någorlunda 
 

39,7% 14,5% 27,2% 

Dålig 
 

6,9% 7,3% 7,0% 

Mycket dålig 
 

3,4% 3,6% 3,5% 

 

2. Hur tycker du att du sover? 

 Tjej Kille Totalt 

 
              n= 58 56 115 

Mycket bra 
 

12,1% 14,3% 13,0% 

Ganska bra 
 

60,3% 57,1% 59,1% 

Ganska dåligt 
 

20,7% 19,6% 20,0% 

Mycket dåligt 
 

6,9% 8,9% 7,8% 
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4. Har du någon funktionsnedsättning eller sjukdom? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 58 56 115 

Nej 
 

79,3% 73,2% 76,5% 

Ja 
 

12,1% 16,1% 13,9% 

Vet ej 
 

8,6% 10,7% 9,6% 

 

4a. Om ja/vet ej: Hur mycket påverkar den dig i ditt vanliga liv? 

 Totalt 

 
                  n= 22 

Mycket negativt 
 

4,5% 

Lite negativt 
 

59,1% 

Inte alls 
 

31,8% 

Lite positivt 
 

0,0% 

Mycket positivt 
 

4,5% 
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Tobak & alkohol 

1. Röker du? 

 Tjej Kille Totalt 

 
              n= 58 55 114 

Nej 
 74,1% 78,2% 76,3% 

Ja, ibland 
 13,8% 14,5% 14,0% 

Ja, varje dag 
 12,1% 7,3% 9,6% 

 

1a. Om nej: Har du någon gång provat att röka? 

 Tjej Kille Totalt 

 
              n= 43 42 86 

Nej 
 55,8% 54,8% 55,8% 

Ja, en gång 
 18,6% 14,3% 16,3% 

Ja, flera gånger 
 25,6% 31,0% 27,9% 

 

1b. Om nej: Brukar du besväras av cigarettrök? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=43 n=42 n=86 

Nej 58,1% 52,4% 54,7% 

Ja, hemma 7,0% 2,4% 4,7% 

Ja, i skolan 11,6% 23,8% 17,4% 

Ja, på andra platser 39,5% 28,6% 34,9% 
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1c. Om ja: Vilken årskurs gick du i när du rökte för första gången? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 15 11 26 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

 0,0% 0,0% 0,0% 

Årskurs 7 
 13,3% 36,4% 23,1% 

Årskurs 8 
 6,7% 9,1% 7,7% 

Årskurs 9 
 33,3% 27,3% 30,8% 

Gymnasiet 

årskurs 1 

 46,7% 27,3% 38,5% 

Gymnasiet 

årskurs 2 

 0,0% 0,0% 0,0% 

1d. Om ja: Röker du på skoltid? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 15 12 27 

Nej 
 33,3% 33,3% 33,3% 

Ja 
 66,7% 66,7% 66,7% 
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1e. Om ja: Var får du tag på cigaretter? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=15 n=12 n=27 

Köper själv i till exempel butik, 

bensinstation, kiosk 

26,7% 66,7% 44,4% 

Köper från någon som säljer till 

ungdomar 

6,7% 8,3% 7,4% 

Från kompisar 73,3% 50,0% 63,0% 

Från föräldrar (vårdnadshavare) 6,7% 0,0% 3,7% 

På annat sätt 0,0% 8,3% 3,7% 

 

1f. Om ja: Skulle du vilja sluta röka? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                 n= 15 12 27 

Ja, nu 
 6,7% 41,7% 22,2% 

Ja, men inte just 

nu 

 53,3% 25,0% 40,7% 

Nej 
 40,0% 33,3% 37,0% 
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2. Finns det någon som röker på skolområdet? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=56 n=56 n=113 

Nej 7,1% 7,1% 7,1% 

Elever 87,5% 89,3% 88,5% 

Personal 35,7% 21,4% 28,3% 

Andra 21,4% 21,4% 22,1% 

 

3. Har du någon gång provat att röka vattenpipa? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 57 54 112 

Nej 
 70,2% 74,1% 72,3% 

Ja, en gång 
 8,8% 9,3% 8,9% 

Ja, flera gånger 
 21,1% 16,7% 18,8% 

 

4. Snusar du? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                 n= 58 55 114 

Nej 
 98,3% 76,4% 87,7% 

Ja, ibland 
 1,7% 5,5% 3,5% 

Ja, varje dag 
 0,0% 18,2% 8,8% 
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4a. Om ja: Vilken årskurs gick du i när du snusade första gången? 

 Totalt 

 
                 n= <15 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

  

Årskurs 7 
  

Årskurs 8 
  

Årskurs 9 
  

Gymnasiet 

årskurs 1 

  

 

4b. Om ja: Snusar du på skoltid? 

 Totalt 

 
                 n= <15 

Nej 
  

Ja 
  

 

4c. Om ja: Var får du tag på snus? 

 Totalt 

 n < 15 

Köper själv i till exempel butik, 

bensinstation, kiosk 

 

Köper från någon som säljer till 

ungdomar 

 

Från kompisar  

Från föräldrar (vårdnadshavare)  

På annat sätt, skriv hur:  
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4d. Om ja: Skulle du vilja sluta snusa? 

 Totalt 

 
                n= <15 

Ja, nu 
  

Ja, men inte just 

nu 

  

Nej 
  

 

5. Har du någon gång druckit alkohol (räkna inte med lättöl eller svag cider)? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 57 55 113 

Nej 
 26,3% 30,9% 29,2% 

Ja, en gång 
 12,3% 7,3% 9,7% 

Ja, flera gånger 
 61,4% 61,8% 61,1% 

 

5a. Om ja, druckit 1 gång: Vilken årskurs gick du i när du drack alkohol? 

 Totalt 

 
        n= <15 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

  

Årskurs 7 
  

Årskurs 8 
  

Årskurs 9 
  

Gymnasiet år 1 
  

Gymnasiet år 2 
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5b. Om ja, druckit 1 gång: Drack du så mycket alkohol att du kände dig full/berusad? 

 Totalt 

 
        n= <15 

Nej 
  

Ja 
  

 

5c. Om ja, druckit 1 gång: Var har du fått alkohol ifrån? 

 Totalt 

 n < 15 

Köpt själv till exempel via Internet, 

utomlands, på restaurang 

 

Köpt från någon som säljer till 

ungdomar 

 

Från mina kompisar 
 

Från mina syskon 
 

Fick av mina föräldrar 

(vårdnadshavare) 

 

Tog hemifrån utan tillstånd  

På annat sätt, skriv hur:  
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5d. Om ja, druckit flera gånger: Vilken årskurs gick du i när du drack alkohol första gången? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 35 33 68 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

 5,7% 3,0% 4,4% 

Årskurs 7 
 8,6% 15,2% 11,8% 

Årskurs 8 
 40,0% 21,2% 30,9% 

Årskurs 9 
 34,3% 42,4% 38,2% 

Gymnasiet år 1 
 8,6% 9,1% 8,8% 

Gymnasiet år 2 
 2,9% 9,1% 5,9% 

 

5e. Om ja, druckit flera gånger: Har du druckit så mycket alkohol att du känt dig full/berusad? 

 Tjej Kille Totalt 

 
        n= 35 34 69 

Nej 
 11,4% 17,6% 14,5% 

Ja, en gång 
 25,7% 5,9% 15,9% 

Ja, flera gånger 
 62,9% 76,5% 69,6% 
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5f. Om ja, druckit flera gånger: Var fick du alkohol ifrån? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=35 n=29 n=64 

Köpt själv till exempel via Internet, 

utomlands, på restaurang 

11,4% 17,2% 14,1% 

Köpt från någon som säljer till 

ungdomar 

60,0% 48,3% 54,7% 

Från mina kompisar 62,9% 51,7% 57,8% 

Från mina syskon 5,7% 6,9% 6,3% 

Fick av mina föräldrar 

(vårdnadshavare) 

22,9% 17,2% 20,3% 

Tog hemifrån utan tillstånd 31,4% 17,2% 25,0% 

På annat sätt, skriv hur: 8,6% 6,9% 7,8% 

 

5g. Om ja, druckit flera gånger: Har du under det senaste året druckit alkohol? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 35 34 69 

Nej 
 2,9% 11,8% 7,2% 

Ja 
 97,1% 88,2% 92,8% 
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5h. Om ja, druckit flera gånger och druckit under det senaste året: Har du druckit alkohol under de 

senaste fyra veckorna? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 34 30 64 

Ingen gång 
 26,5% 40,0% 32,8% 

1 gång 
 32,4% 30,0% 31,3% 

2-4 gånger 
 32,4% 26,7% 29,7% 

Mer än 4 

gånger 

 8,8% 3,3% 6,3% 

 

6. Har du blivit bjuden på alkohol av dina föräldrar (vårdnadshavare)? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 56 52 109 

Nej 
 58,9% 71,2% 65,1% 

Ja, en gång 
 23,2% 7,7% 15,6% 

Ja, flera gånger 
 17,9% 21,2% 19,3% 

 

7. Har du någon gång använt narkotika? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 57 55 113 

Nej 
 87,7% 92,7% 90,3% 

Ja, en gång 
 3,5% 1,8% 2,7% 

Ja, flera gånger 
 8,8% 5,5% 7,1% 
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7a. Om ja, använt narkotika 1 gång: Vilken årskurs gick du i när du använde narkotika?  

 Totalt 

 
                 n= <15 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

  

Årskurs 7 
  

Årskurs 8 
  

Årskurs 9 
  

Gymnasiet 

årskurs 1 

  

Gymnasiet 

årskurs 2 

  

 

7b. Om ja, använt narkotika 1 gång: Var fick du narkotika ifrån? 

 Totalt 

 
n < 15 

Köpt från någon som säljer narkotika  

Köpt från Internet  

Från mina kompisar 
 

Från mina syskon 
 

På annat sätt, skriv hur: 
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7c. Om ja, använt narkotika flera gånger: Vilken årskurs gick du i när du använde narkotika första 

gången? 

 Totalt 

 
                 n= <15 

Årskurs 6 eller 

tidigare 

  

Årskurs 7 
  

Årskurs 8 
  

Årskurs 9 
  

Gymnasiet 

årskurs 1 

  

Gymnasiet 

årskurs 2 

  

 

 

7d. Om ja, använt narkotika flera gånger: Var har du fått narkotika ifrån? 

 Totalt 

 
n<15 

Köpt från någon som säljer narkotika  

Köpt från Internet  

Från mina kompisar 
 

Från mina syskon 
 

På annat sätt, skriv hur: 
 

 

 

8. Har du någon gång blivit erbjuden narkotika? 

 Tjej Kille Totalt 

 
n=57 n=54 n=112 

Nej 75,4% 77,8% 76,8% 

Ja, erbjuden att prova 21,1% 18,5% 19,6% 

Ja, erbjuden att köpa 8,8% 9,3% 8,9% 
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70



28 
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11. Har du tagit något dopningspreparat (anabola androgena steroider) för att få större muskler eller för 

att prestera bättre i idrott? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 58 55 114 

Nej 
 100,0% 96,4% 98,2% 

Ja 
 0,0% 1,8% 0,9% 

Vet inte 
 0,0% 1,8% 0,9% 
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Skola & fritid 
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2. Använder du sociala medier? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=58 n=55 n=114 

Ja 96,6% 96,4% 95,6% 

Nej 3,4% 3,6% 4,4% 
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3. Har det hänt att någon skrivit något elakt om dig eller lagt ut känsliga bilder/filmklipp på sociala 

medier? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 56 54 111 

Nej 
 60,7% 57,4% 58,6% 

Ja, en gång 
 21,4% 24,1% 22,5% 

Ja, flera gånger 
 17,9% 18,5% 18,9% 
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4. Har det hänt att någon mot din vilja sökt kontakt med dig på sociala medier för att prata om sex? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 56 55 112 

Nej 
 58,9% 81,8% 70,5% 

Ja, en gång 
 8,9% 1,8% 5,4% 

Ja, flera gånger 
 32,1% 16,4% 24,1% 

 

5. Har det hänt att du har ångrat bilder eller kommentarer som du har lagt ut på sociala medier? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 56 55 112 

Nej 
 50,0% 60,0% 54,5% 

Ja, en gång 
 21,4% 14,5% 17,9% 

Ja, flera gånger 
 28,6% 25,5% 27,7% 
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8. Har du skolkat någon gång i högstadiet/gymnasiet? 

 Tjej Kille Totalt 

 
  n=                58 55 114 

Nej, aldrig 
 53,4% 61,8% 57,9% 

Ja, någon enstaka gång 
 34,5% 18,2% 26,3% 

Ja, några gånger per termin 
 6,9% 10,9% 8,8% 

Ja, några gånger i månaden 
 5,2% 5,5% 5,3% 

Ja, några gånger i veckan 
 0,0% 3,6% 1,8% 

 

9. Har du blivit mobbad under denna termin? 

 Tjej Kille Totalt 

 
n=58 n=55 n=114 

Nej 91,4% 87,3% 89,5% 

Ja, av elever 5,2% 10,9% 7,9% 

Ja, av personal 3,4% 7,3% 5,3% 

 

9a. Om du blivit mobbad: Har du fått hjälp? 

 Totalt 

 
n<15 

Ja, av skolpersonal 
 

Ja, av familj eller släkt 
 

Ja, av vänner 
 

Ja, av någon annan 
 

Nej 
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Livet & framtiden 
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2. Vill du vara med och påverka olika saker i din hemstad/kommun? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=57 n=56 n=114 

Ja 49,1% 30,4% 39,5% 

Nej 15,8% 28,6% 21,9% 

Vet ej 35,1% 41,1% 38,6% 

 

3. Hur mycket kan du vara med och påverka i din skola? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 57 54 112 

Väldigt mycket 
 10,5% 1,9% 6,3% 

Ganska mycket 
 43,9% 46,3% 44,6% 

Ganska lite 
 33,3% 29,6% 32,1% 

Väldigt lite 
 8,8% 9,3% 8,9% 

Vill inte 

påverka 

 3,5% 13,0% 8,0% 

 

4. Hur intresserad är du av följande: Politik 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 57 53 110 

Väldigt mycket 
 14,0% 1,9% 8,2% 

Ganska mycket 
 29,8% 28,3% 29,1% 

Ganska lite 
 40,4% 41,5% 40,9% 

Inte alls 
 15,8% 28,3% 21,8% 
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Hur intresserad är du av följande: Samhällsfrågor i allmänhet 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 56 53 109 

Väldigt mycket 
 16,1% 5,7% 11,0% 

Ganska mycket 
 46,4% 20,8% 33,9% 

Ganska lite 
 26,8% 45,3% 35,8% 

Inte alls 
 10,7% 28,3% 19,3% 

 

Hur intresserad är du av följande: Vad som händer i andra länder 

 Tjej Kille Totalt 

 
                 n= 56 53 109 

Väldigt mycket 
 19,6% 13,2% 16,5% 

Ganska mycket 
 50,0% 41,5% 45,9% 

Ganska lite 
 26,8% 30,2% 28,4% 

Inte alls 
 3,6% 15,1% 9,2% 

 

5. Om det var val idag och du fick rösta - skulle du rösta? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 57 54 112 

Ja, helt säkert 
 49,1% 55,6% 51,8% 

Ja, troligen 
 35,1% 40,7% 38,4% 

Nej, troligen 

inte 

 15,8% 3,7% 9,8% 

Nej, absolut inte 
 0,0% 0,0% 0,0% 
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6. Hur ser du på din framtid? 

 Tjej Kille Totalt 

 
               n= 57 55 113 

Mycket positivt 
 12,3% 27,3% 19,5% 

Ganska positivt 
 75,4% 61,8% 69,0% 

Ganska negativt 
 10,5% 9,1% 9,7% 

Mycket negativt 
 1,8% 1,8% 1,8% 
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Bakgrundsfrågor 

 

1. Endast gymnasieskolan: Vad går du? 

 Tjej Kille Totalt 

 
         n= 57 54 112 

Högskoleförberedande 

program 

 64,9% 46,3% 56,3% 

Yrkesförberedande 

program 

 21,1% 40,7% 30,4% 

Introduktionsprogram 
 0,0% 3,7% 1,8% 

Gymnasiesärskola 
 14,0% 9,3% 11,6% 

 

2. Var är du född? 

 Tjej Kille Totalt 

 
                n= 58 54 113 

Sverige 
 77,6% 87,0% 81,4% 

Övriga Norden 
 0,0% 0,0% 0,0% 

Övriga Europa 
 5,2% 7,4% 7,1% 

Övriga Världen 
 17,2% 5,6% 11,5% 
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3. Var är dina föräldrar/vårdnadshavare födda? 

 Tjej Kille Totalt 

 
n=58 n=54 n=113 

Sverige 70,7% 85,2% 77,0% 

Övriga Norden 0,0% 3,7% 1,8% 

Övriga Europa 12,1% 14,8% 14,2% 

Övriga Världen 20,7% 11,1% 15,9% 

 

4. Hur bor du? 

 Tjej Kille Totalt 

 n=58 n=55 n=114 

Bor med mina föräldrar 

(vårdnadshavare) 

74,1% 80,0% 77,2% 

Bor med en förälder (vårdnadshavare) 15,5% 14,5% 15,8% 

Bor i familjehem eller ungdomshem 3,4% 0,0% 1,8% 

Bor på skolinternat eller elevhem 0,0% 1,8% 0,9% 

Bor utan vuxna (själv, med kompis 

eller sambo) 

1,7% 3,6% 2,6% 

Bor på annat sätt 5,2% 3,6% 4,4% 
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Cristina Lindén 

2018-02-08  1 (1)  

Dnr KS.2018.0175  

  

 

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  

 

 

Regler för tomtkön, tilldelning och försäljning av 
småhustomter i Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 
I maj 1991 antog kommunfullmäktige regler för försäljning, upplåtelse och 
tilldelning av småhustomter och grupphus inom Finspångs Kommun.  

Under 2018 ska Finspångs kommun ansluta sig till e-tjänst för kommunens tomtkö. 
Informationen som ska visas i e-tjänsten är bland annat regler för tomtkön. 
Reglerna som gäller idag behöver anpassas för e-tjänsten och även för dagens 
förutsättningar vid villatomtsförsäljning. 

Förändringar som bland annat gjorts är att förenkla och förtydliga vilka som kan 
anmäla sig till tomtkön och hur man ska gå tillväga vid anmälan. Avgiften har 
justerats så det är samma årsavgift som det är vid nyanmälan. Förtydligande har 
även gjorts angående avregistrering.  

Tydliggjort hur rutinerna är vid tilldelning av tomt, och även skapat möjligheten 
med direktköp av tomter som redan erbjudits tomtkön och inte blivit sålda. 

 

Se Regler för försäljning, upplåtelse och tilldelning av småhustomter inom 
Finspångs Kommun, bilaga 1. 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att fastställa Regler för försäljning och tilldelning av småhustomter inom 

Finspångs Kommun. 
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Regler för försäljning, upplåtelse och tilldelning av 
småhustomter inom Finspångs kommun 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 

 

För att hantera försäljning, upplåtelse och tilldelning av småhustomter inom 

Finspångs kommun finns en tomtkö som administreras av sektor samhällsbyggnad. 

Följande regler gäller för registrering, tilldelning: 

 

 

§ 1.  

Registrering  
 

1. Genom tomtkön förmedlas villatomter. Anvisning sker i tur ordning efter 

anmälningstid. 

 

2. Personer som har fyllt 18 år har rätt att anmäla sig till tomtkön. Makar och 

sammanboende har endast rätt att lämna en gemensam anmälan. 

 

3. Anmälan sker genom registrering via e-tjänst alternativt lämnas en 

fullständigt ifylld anmälningsblankett till sektor samhällsbyggnad, 

samhällsplaneringsenheten. 

 

4. För en plats i tomtkön ska 300 kronor erläggas i anmälningsavgift. Därefter 

betalas en årlig avgift på 300 kronor nästkommande kalenderår. Den årliga 

avgiften ska betalas senast den 31 januari varje år. Sökande som inte erlagt 

tomtköavgift före 1 mars avregistreras ur kön, påminnelse skickas inte ut. 

Inbetald avgift återbetalas inte. 

 

5. Den sökande ansvarar själv för att anmäla namn och adressändringar för att 

behålla sin plats i kön. Detta gäller även e-postadress. 

 

6. Registrering i tomtkön förutsätter att sökanden själv avser att bebo anvisad 

tomt. Ansökan är personlig och kan inte överlåtas. 

 

7. Avregistrering sker när en tomt tilldelats och accepterats, när brev eller mail 

kommer i retur vid utskick och om tomtköavgift inte betalas inom 

föreskriven tid. Återinträde kan ske efter nyanmälan. 
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§ 2 

Tilldelning 

 

1. Sökanden informeras om kommunens utbud via utskick. Sökande har 

möjlighet att rangordna erbjudna tomter och lämna intresseanmälan. 

Därefter sker anvisning efter köplats i tomtkön. 

 

2. Anvisad tomt kan reserveras för sökande i högst 4 veckor. Därefter 

faktureras en handpenning som är 10 % av tomtpriset. Handpenningen 

återbetalas inte ifall sökande skulle ångra sig. Slutlikvid betalas på 

tillträdesdagen. 

 

3. Det finns möjlighet att köpa villatomt med direktköp. Tomter som 

erbjudits tomtkön och som inte sålts kan bli tillgängliga för direktköp 

efter särskilt beslut av kommunstyrelsen. Det innebär att den som först 

anmäler intresse för en tomt markerad med direktköp och är registrerade i 

tomtkön får köpa den. Tomterna markeras med direktköp på kommunens 

webbplats. 
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Ann-Christin Ahl Vallgren 

2018-03-27  1 (2)  

Dnr KS.2018.0188  

  

 

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  

 

 

Komplettering efter återremiss - Invånarlöften Nära vård i 
Östergötland 

 

Remissyttrande avseende Invånarlöften Nära vård 
 
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersätter 
från och med 2018-01-01 Lagen (1990:140) om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL). 
En partsammansatt arbetsgrupp med representation från samråd vård och omsorg 
(SVO) samt ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) har arbetat fram föreliggande 
länsgemensam överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård och som Finspångs kommunfullmäktige ställde sig bakom 2017-11-29. 
 
Parternas roller och ansvar förtydligas i överenskommelsen, liksom betydelsen av ett 
tillitsfullt samarbete med medborgarnas bästa i fokus. 
Det långsiktiga målet med överenskommelsen är att vårdprocessen ska fungera så bra 
att betalningsansvar inte ska utfalla. 
 
Som en del i denna överenskommelse har man tagit fram förslag på Invånarlöften Nära 
vård. Enligt förslaget så behöver kommunerna och Regionen ha samsyn vilket är extra 
viktigt eftersom vården består av många olika aktörer. Samordning är nödvändig för att 
skapa god kontinuitet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården och omsorgen står inför 
mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre kommer att utgöra 
en allt större del av befolkningen. Behovet av välfärdstjänster, äldrevård och sjukvård 
blir större och kostnaderna ökar. 
 
Kommunerna i Östergötland samt Region Östergötland förslås gemensamt avge tre 
löften till invånarna i vårt län:  
• Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  
 
• Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.  
 
• En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 
bedrivs.  
 
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt i invånarlöften Nära vård att förtydliga vad ett 
löfte är och innebär, samt belysa ekonomiska konsekvenser av invånarlöftet och hur vi 
mäter och följer upp löftet. 
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2018-03-27  2 (2)  

Dnr KS.2018.0188  

  

 

 

Vidare bör invånarlöftet belysa vad som är hög kvalitet. 
 
 

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avge ovanstående yttrande  
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Ann-Christin Ahl Vallgren 
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 

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

 

Kommunstyrelsen  

 

 

Ny klagomålshantering hos IVO 2018-01-01 

 

Sammanfattning 

 

Vid årsskiftet infördes ett nytt klagomålssystem, vars främsta syfte är att 

förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål 

inom hälso- och sjukvård.  

 

Det är i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från 

patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska också förklara vad som inträffat 

och vid behov vidta åtgärder för att liknande händelser inte ska inträffa igen. 

 

När patienter framför sina klagomål där vården utförs, finns det större 

möjligheter till snabbare svar. Det ger också vårdgivarna utrymme att i ett tidigt 

skede vidta åtgärder för att förebygga vårdskador. 

 

Vårdgivarnas ansvar att anmäla allvarliga vårdskador inom vården genom en lex 

Maria-anmälan till IVO är oförändrat.  Inspektionen för vård och omsorg IVO 

har sedan den 1 januari en ny hantering av klagomål på hälso- och sjukvården. 

  

Patientnämndernas roll 

Patientnämndernas huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienterna att få sina 

klagomål besvarade av vårdgivarna, men nämnderna ska också bidra till 

kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet. Patienter som inte är nöjda med 

vårdgivarens eller patientnämndens svar har fortsatt möjlighet att gå vidare med 

klagomålet till IVO. 

 

IVO:s utredningsskyldighet förändras 

IVO:s utredningsskyldighet begränsas, så att tyngdpunkten läggs på allvarliga 

händelser där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta 

eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten 

avlidit. IVO ska utreda klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt 

händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens 

självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. 
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Underlag för inspektioner 

IVO kommer även i nära samverkan med patientnämnder och vårdgivare att ta 

del av de patientberättelser som kommer in. Det betyder att IVO får möjlighet att 

på övergripande nivå identifiera påtagliga risker inom hälso- och sjukvården. 

Riskanalyserna ligger till grund för tillsyn där den som bäst behövs, i form av 

inspektioner på till exempel vårdcentraler och sjukhus. 

 

IVO:s tillsyn 

IVO:s tillsyn kommer också att i högre grad bedrivas genom inspektion där 

vården utförs, inte främst genom skriftliga underlag. Tillsynen bygger på 

direktkontakt med patienter, vårdpersonal och ledning. Detta gynnar i högre grad 

röstsvaga patienter som inte själva har förmågan att anmäla klagomål mot hälso- 

och sjukvården.
1
 

 

I första hand är det vårdgivaren som tar emot och besvarar klagomål. IVO har en 

begränsad utredningsskyldighet. De ärenden som IVO även fortsättningsvis 

utreder kommer de att handlägga på samma sätt som tidigare. Det innebär att 

kommunen ska svara på om vi har hanterat det i vårt ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete och om händelsen har medfört eller kunnat medföra 

en vårdskada. IVO fortsätter att skicka underrättelser till hälso- och 

sjukvårdpersonal via vårdgivaren om klagomålet är riktat mot eller kan anses 

vara riktat mot enskilda yrkesutövare. Då ska kommunen göra en särskild 

underrättelse till den eller de yrkesutövare som IVO anger i underrättelsen. 

 

  

Förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen ta informationen till protokollet. 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/2018/nytt-klagomalssystem-infordes-vid-
arsskiftet/ 
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 2017-12-08   

 

 

Inspektionen för vård och omsorg 

 

  

Telefon 010-788 50 00 

www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 

      

      
 

Till berörd vårdgivare 

  

Information om förändrad klagomålshantering 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vill informera er om hur vi kommer att handlägga 

klagomål på hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2018.  

Från årsskiftet är det vårdgivaren som i första hand ska ta emot och besvara klagomål.  

IVO får en begränsad utredningsskyldighet som normalt träder i kraft först efter att 

vårdgivaren har fått möjlighet att fullgöra sina skyldigheter.  

Om en patient eller närstående inte kan få svar av vårdgivaren, eller om de anser att de inte 

har fått ett tillfredställande svar, kan de lämna sitt klagomål till IVO som utreder klagomål 

under vissa förutsättningar. IVO utreder bland annat händelser som inneburit att patienten 

har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller har avlidit. IVO utreder 

också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt 

påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.  

IVO utreder normalt inte klagomål där händelsen inträffat längre tillbaka i tiden än två år. 

 

Får IVO in klagomål där det framkommer att vårdgivaren inte har fått möjlighet att 

besvara klagomålet först kommer vi att överlämna klagomålet till vårdgivaren: Vi skickar 

klagomålet via de etablerade kanalerna inom respektive landsting/region och kommun.  

Har patienten eller närstående vänt sig till vårdgivaren först men klagomålet inte uppfyller 

övriga kriterier, kommer IVO att avsluta utan utredning. I dessa fall skickar vi inte en 

kopia på anmälan till vårdgivaren då klagomålet redan bör vara känt.  

Om vi utreder ett klagomål kommer vi handlägga det på samma sätt som tidigare.  

Det vill säga vi underrättar vårdgivaren och begär handlingar och uppgifter.   

Vi kommer att ställa följande frågor  

 Har ni sedan tidigare kännedom om klagomålet? Ja/Nej 

o Om ja, hur har ni hanterat klagomålet i ert ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete?  

o Om nej, hur kommer ni att hantera klagomålet i ert ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Om det inte sedan tidigare finns en anmälan enligt lex Maria ställer vi även denna fråga.  

 Bedömer ni att händelsen har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada? Ja/Nej 

o Om ja, bifoga er utredning av händelsen. 
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referenskälla. 

Fel! Hittar inte 
referenskälla. 2(2) 

 

IVO fortsätter att skicka underrättelser till hälso- och sjukvårdspersonal via vårdgivaren 

om klagomålet är riktat mot, eller kan anses vara riktat mot enskilda yrkesutövare.  

Vi ber er då överlämna särskild underrättelse till den eller de yrkesutövare som vi anger i 

underrättelsen. I dessa fall kommer vi även att ställa följande fråga till vårdgivaren.  

 Har ni överlämnat underrättelse och kopia på anmälan till ovan nämnd personal? 

Ja/Nej 

o Om nej, ange anledningen och lämna personuppgifter på berörd personal.   

 

När IVO:s utredning är klar kommer ni som tidigare att få ta del av vårt förslag till beslut 

och har möjlighet att lämna synpunkter innan slutgiltigt beslut.  

 

Har ni frågor är ni välkommen att kontakta:  
 

Eva-Lena Petersson 

Inspektör och processutvecklare för klagomål enligt patientsäkerhetslagen.  

E-post: eva-lena.petersson@ivo.se 

Telefon: 010-788 52 52. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till 
sektorsram 

 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda 
satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. 

Flera av anslagen är av sådan karaktär att de ska finansiera befintliga verksamheter 
som är i behov av tillskott. Andra anslag är sådana som ska utredas och startas 
under året och dessa medel överförs först när verksamheten är igång. 

De medel som kan överföras direkt är: 

Särskilda satsningar 2018   Budget 2018 Sektor/nämnd 

Myndighetskontoret 
 

500 Social omsorg 
Familjeteamet 

 
1750 Social omsorg 

Art-Lab (avser tre år) 
 

100 Ledningsstab 
Alkoholtillstånd/tillsyn 

 
150 Samhällsbyggnad 

Lönekartläggning 
 

45 Ledningsstab 
Överförmyndaren 

 
265 Överförmyndaren 

LP-stiftelsen 
 

50 Social omsorg 
Tjänster plan- och bygg 

 
800 Samhällsbyggnad 

Gymnasiet 
 

2000 Utbildning 
Summa 

 
5660  

 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att överföra medel från kommungemensamma 

medel till sektorer/överförmyndaren enligt ovan 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Ombudgetering av driftmedel från 2017 

 

Sammanfattning 
Under 2017 har avsatts budgetmedel för några projekt som av olika orsaker har 
försenats. Med anledning av den försämrade skatteintäktsprognosen för 2018 anser 
förvaltningen att det inte finns utrymme för ombudgetering av driftmedel till 2018 
och föreslår alternativ finansiering för de olika uppdragen. 

Dels avsattes 1 500 000 kronor till digitaliseringsutbildning som är förskjutet i tid. 
Av dessa medel var 400 000 kronor öronmärkta för sektor bildning och kultur och 
resterande till sektor barn och utbildning. Nya sektor utbildning önskar 
ombudgetering med totalt 1 040 000 kronor för kompetensutvecklingsinsatser och 
fortsatt inventering, hela projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2018. 
Förvaltningen föreslår att finansiering får ske från medel för särskilda satsningar till IT i skolan 
enligt strategisk plan (total 3 900 000 kronor), för att slutföra projektet. 

Sektor utbildning erhöll 400 000 kronor för satsning på trainee inom förskolan, 
projektet slutförs i mars 2018. I bokslutet fanns 85 000 kronor kvar som beräknas 
täcka kvarvarande kostnad 2018. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektors utbildnings 
ram. 

Under föregående års avsattes 500 000 kronor till ledningsstaben från 
utvecklingsmedel för översyn av kommunens bemanningsprocess, 186 000 kronor 
har förbrukats under 2017. Projektet beräknas fortgå även 2018 och tillkommande 
kostnad uppskattas till 200 000 kronor. En överföring av budgetmedlen till 
kommungemensamma medel föreslås samtidigt. Förvaltningen föreslår finansiering inom 
ledningsstabens ram. 

Till år 2017 ombudgeterades 1 000 000 kronor till undersköterskeutbildning inom 
bemanningscentralen. Bokslutet 2017 visar på kostnader med 404 000 kronor, 
kvarvarande medel om 596 000 kronor behövs under 2018 då utbildningen kommer 
att fortsätta. Deltagarna i utbildningen har sin grundanställning inom ledningsstab, 
sektor vård och omsorg eller sektor social omsorg.  Förvaltningen föreslår finansiering 
inom respektive sektors ram. 

Sektor vård och omsorg erhöll utvecklingsmedel till Storängsgården med 400 000 
kronor, rekryteringen till projektet drog ut på tiden och startade därför senare än 
beräknat. Sektorn önskar ombudgetera kvarvarande medel om 230 000 kronor. 
Vård och omsorg erhöll även utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom 
HSL. Av budgeterade 268 000 kronor finns 117 000 kvar, projektet beräknas vara 
klar i augusti. Förvaltningen föreslår finansiering inom sektor vård och omsorgs ram. 
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I strategisk plan 2017 avsattes 700 000 kronor för en sjuk/frisktjänst, tjänsten kom 
igång först under hösten. Nu önskas kvarvarande budgetmedel om 565 000 kronor 
ombudgeteras till 2018. Förvaltningen förslår finansiering inom 2018 års omställnings- och 
utvecklingsmedel. I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för 
närvarande 5,5 miljoner kronor.  
 

Under förutsättning att sektorerna som berörs kan finansiera uppdragen inom ram 
eller från redan avsatta medel från särskilda satsningar, påverkas inte resultatet för 
2018. 

 

Förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar  

att avslå begäran om ombudgetering av driftmedel från 2017 till 2018 

att medel för särskilda satsningar till IT i skolan får användas för att 

slutföra kvarstående kostnad om 1 040 000 kronor för 

digitaliseringsutbildning inom sektor utbildning  

att finansiera 565 000 kronor för sjuk/frisktjänst inom omställnings- och 

utvecklingsmedel för 2018 

att övriga projekt får finansieras inom respektive sektors ram, totalt 

1 228 000 kronor. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på Medborgarförslag - reglering av trafik på 
Vallonvägen 

 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit från Thomas Carlsson, med flera, med 
anledning av hur de upplever trafiksituationen på Vallonvägen i centrala Finspång. 
Förslagsställaren hänvisar till att flera andra kommuner leder om trafiken och gör 
allt för att få bort den från innerstaden och föreslår att detsamma ska ske på 
Vallonvägen. Förslagsställaren önskar att all tung trafik utan tillstånd utan tillstånd 
ska vara förbjuden utmed hela Vallonvägen och att även all fordonstrafik som inte 
är behörig ska förbjuden på sträckan Vallonvägen från Hyttvägen till Jonas 
Wenströms väg. 

Kontakt har tagits med Thomas Carlsson som beskrivit hur han upplever 
trafiksituationen på Vallonvägen och att de inte ser det lämpligt att Vallonvägen 
används som en genomfart. Förslagsställaren informerar även att det varit en 
kollision mellan ett tungt fordon och en körskolebil.  

Efter att medborgarförslaget inkommit har justeringar i trafikregleringen, för den 
aktuella vägsträckningen, genomförts av Finspångs kommun. I december 2017 
infördes förbud mot tung trafik, som inte är behörig, genom centrum från 
Bergslagsbron till lasarettet vilket även omfattar Vallonvägen.  

Att begränsa trafiken ytterligare på Vallonvägen är inte inplanerat i nuläge men 
föreslås beaktas i framtida planering. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att anse medborgarförslaget besvarat. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på motion - inrättande av återvandringskontor i 
Finspång 

 

Sammanfattning 
2017-10-18 inkom Sverigedemokraterna i Finspång med en motion där man 
föreslagit kommunfullmäktige låta förvaltningen utreda förutsättningen för: 

– Att inrätta ett kommunalt återvandringskontor med storlek i paritet med 
asylmottagandet i kommunen, för att aktivt och snabbt kunna handlägga ärenden 
med målsättningen att asylsökande samt personer med uppehållstillstånd skall 
uppmuntras att återvandra till sina hemländer. 

– Att samarbeta och söka ekonomiskt stöd från migrationsverket för detta ändamål. 

– Att ekonomiska medel till denna verksamhet styrs över från exempelvis SFI, 
modersmålsundervisning och övriga migrationsrelaterade områden. 

Regeringen har förordat Migrationsverket som huvudansvariga för asylärenden samt 
dess utredanden delar. Migrationsverket får besluta om statligt bidrag till utlänningar 
som önskar lämna Sverige och bosätta sig i ett annat land.  

Migrationsverket kan på sin hemsida lämna mer information om detta samt hur 
ansökningsförfarandet går till, inklusive ansökningsblanketter. 

Lokala återvandringskontor finns idag framförallt i de större städerna, Stockholm, 
Göteborg och Malmö och samfinansieras via kommun, Migrationsverket och 
särskilda projektmedel.  

Förvaltningen gör bedömningen att det inte föreligger ett sådant underlag i 
Finspångs kommun för upprättandet av ett kontor för frivillig återvandring, som i 
de enskilda fallen ofta är en lång process av enskilda överväganden och som kräver 
god kännedom om situationen i det tidigare hemlandet avseende t.ex. säkerhet, 
boende, försörjning, sjuk- och hälsovård m.m. 

Förvaltningen gör bedömningen att den information som lämnas via 
Migrationsverkets hemsida eller som kan lämnas av t.ex. kommunen i frågor om 
frivillig återvandring är tillräcklig i nuläget och att det ej getts uttryck från 
kommuninvånare om ett prioriterat behov av särskild verksamhet för frivillig 
återvandring.  

 

Förslag till beslut 
1. Att avslå motionen från Sverigedemokraterna. 
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Bilaga: Motion – Inrättande av återvandringskontor i Finspång. 
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Motion angående inrättande av återvandringskontor i Finspång

Migrationsverket skall enligt regeringsbeslut arbeta med frivillig återvandring, uppdraget 
innebär att underlätta återvandring för personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som 
flyktingar, skyddsbehövande eller kvotflyktingar.

I FN artikel 13 Deklaration om mänskliga rättigheter står följande:
” Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land”
Migrationsverket kan ge ekonomiskt stöd till projekt vars främja frivillig återvandring genom
tex informationsspridning, utbildningsinsatser och insatser som underlättar reintegrering 
under en inledande period.

Undersökningar visat sig att en stor del av de asylsökande i Sverige inte är verkliga politiska
flyktingar utan snarare söker asyl av ekonomiska skäl.
Ett slående exempel är de sk ensamkommande asylsökande där uppemot 80 procent 
uppgett en för låg ålder för att lättare få uppehållstillstånd.
Då det inte finns någon anledning att anta att dessa siffror avviker nämnvärt i någon 
riktning för vår kommuns del menar vi Sverigedemokrater att det aldrig någonsin kan vara 
rimligt att Finspångs skattebetalare skall bidra till dessa gruppers uppehälle i riket.

Sverigedemokraterna föreslår därför att Finspångs kommun på ett mer aktivt sätt 
samarbetar och söker ekonomiskt stöd från migrationsverket samt andra organisationer 
såsom exempelvis CLU Center för Lokal Utveckling, CLDD (Center For Local Development 
and Diaspora) med målet att snabbt bygga upp en effektiv och ambitös kommunal 
organisation som aktivt medverkar till att asylsökande samt även invandrare med 
uppehållstillstånd återvänder till sina hemländer. Konkreta åtgärder kan vara att 
exempelvis bidra med reseersättning samt ett ekonomiskt startkapital.

Förslag till beslut:
Att föreslå kommunfullmäktige låta förvaltningen utreda förutsättningen för:

-Att inrätta ett kommunalt återvandringskontor med storlek i paritet med asylmottagandet 
i kommunen, för att aktivt och snabbt kunna handlägga ärenden med målsättningen att 
asylsökande samt personer med uppehållstillstånd skall uppmuntras att återvandra till sina 
hemländer.

-Att samarbeta och söka ekonomiskt stöd från migrationsverket för detta ändamål.

-Att ekonomiska medel till denna verksamhet styrs över från exempelvis SFI, 
modersmålsundervisning och övriga migrationsrelaterade områden.

Torgny Maurer SD Finspång
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Kommunstyrelsen  

 

 

Anvisning av medel för centrumutveckling 

 

 
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att anta det framtagna 
inriktningsprogrammets för centrums offentliga miljöer ”Från genomfart och 
transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” är det angeläget att Finspångs 
kommun utvecklar programmet från idé till handling. 
 
Förslaget är att detta ska ske genom att vi 2018 skapar förutsättningar för tillfälliga 
lösningar på Bergslagstorget - att vi så att säga ”provmöblerar” olika ytor för att 
skapa olika rumsliga delar: sommartid kan detta exempelvis vara konstgräsytor, 
flyttbara träd, bänkar/sittplatser, pergolalikande tak, konst, mobil lekplats, etc. 
Vintertid kan man tänka sig liknande lösningar men med is- och snötema, förstärkt 
belysning, ytor för julmarknad och vinterlek 
 
Att prova oss fram med flexibla och mobila lösningar ger oss också möjligheten att i 
dialog med medborgarna få synpunkter på vad som uppskattas eller kan bli 
annorlunda och bättre. Till syvende och sist är det ju bara om människor vill vistas i 
centrum och utnyttjar platserna som ett levande centrum kan bli verklighet. 
 
För att citera inriktningsprogrammet: ”Att vara djärva, ha modet att sticka ut och pröva 
nytt ger oss också förutsättningar att vara flexibla. I stället för en stor investering där vi bygger fast 
oss för lång tid är det gruppens uppfattning att vi i stället gestaltar och omgestaltar våra miljöer – 
över tid och med anpassning till årstid. Ett sommartorg kan kanske med fördel omgestaltas till 
något annat vintertid.”. 
 
Förvaltningen önskar därför att kommunstyrelsen ställer ekonomiska resurser till 
förfogande för att i dialog med medborgarna prova oss fram till utformning av 
Bergslagstorget. Referensgrupp för arbetet är kommunstyrelsens referensgrupp för 
Finspångs centrummiljö.  
 
Inriktningsprogrammet omfattar också flera ytor förutom Bergslagstorget. Med 
utgångspunkt från programmets inriktning för dessa ytor som de beskrivs i ”Från 
genomfart och transport till vistelse, aktivitet och umgänge!” behöver ett arbete 
påbörjas med att utforma hur dessa ska gestaltas och utvecklas. 
Detta innebär ett behov av arkitektstöd i projekteringen i utformningen av 
Förvaltningstorget, Bruksparken och dess förlängning längs med Skuten/ 
Stationsområdet. 
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För insatser under 2018 föreslås att kommunstyrelsen ställer följande medel till 
förfogande för förprojektering: 
 

- För Bergslagstorget: anpassning av ytor, medel för ”testmöblering” etc. 

Önskade medel är 600 000 kronor. 

- Att avsätta medel för förprojektering av övriga ytor för konsultinsatser/ 

arkitektstöd med 300 000 kronor.  

I potten för utvecklings- och omställningsmedel finns för närvarande 5,5 miljoner 
kronor.  

 

 

Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen, med inriktningsprogrammet för de 
offentliga rummen i Finspångs centrum som bakgrund,   
 

1. Att anvisa totalt 900 000 kronor till ovanstående centrumutvecklings-

åtgärder för 2018. 

2. Att finansieringen sker genom Kommunstyrelsen medel för utvecklings- 

och omställningsinsatser enligt budget 2018. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Politisk organisation 2018 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av den politiska ledningsgruppen har ett förslag på revidering av den 
politiska organisationen tagits fram. Revideringen omfattar avsnittet om 
kommunstyrelsens arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och resultat, där 
vissa förtydliganden gjorts. Förslag på reviderad text är kursiverad vid sidan av den 
nu gällande texten. 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelen föreslås besluta föreslå koommunfullmäktige att 

fastställa politisk organisation 
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Politisk organisation 

 

Beslutad av kommunfullmäktige  

2018-xx-xx 
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Politisk organisation 

Finspångs kommun 

612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 

E-post: kommun@finspang.se 

Webbplats: www.finspang.se 
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P O L I T I S K  O R G A N I S A T I O N  

3 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade (2008-08-27 § 151) att lägga fast en ny poli-

tisk organisation från och med 2009-01-01. Den politiska organisationen 

skulle bland stärka fullmäktiges roll som huvudsaklig politiska arena och 

skapa en mer sammanhållen verkställande politik. Demokratiberedningen 

fick uppdraget att göra en översyn av organisationen med inriktning på 

nästa mandatperiod.  

Demokratiberedningen redovisade 2009 för kommunfullmäktige de effekter 

av den nya politiska organisationen som hade framkommit så långt. Bered-

ningen presenterade även utvecklingsförslag kopplade till fem områden där 

brister eller utvecklingspotential identifierats under översynen.  

De fem områden som bedömdes vara i behov av utveckling var: 

1.  Formulera och kommunicera ledamöters och ordförandens uppdrag 

2. Arenor för dialog och samverkan 

3. Oppositionens förutsättningar 

4. Strategi för medborgardialogen 

5. Fokus på kommunfullmäktige som den huvudsakliga politiska  

arenan 

Hösten 2010 upprepade demokratiberedningen uppföljningen av den poli-

tiska organisationen. Överlag upplevs organisationsförändringen positivt. 

Flera som från början uttalat sitt missnöje har under uppföljningen ändrat 

åsikt. Den nya organisationen beskrivs som mer spännande. Den ger bättre 

förutsättningar för politiken att bedriva politik. Flera har uttryckt att det bli-

vit roligare att vara politiker. Denna uppföljningsomgång kunde beredning-

en konstatera att vissa brister som tidigare uppdagats nu åtgärdats men 

också att det fortfarande finns brister som inte lösts av tidens gång. Demo-

kratiberedningen har baserat på de intervjuer som gjorts identifierat fem 

områden som kräver åtgärder för att förbättra organisationens förutsättning-

ar att vara en demokratiskt väl fungerande, effektiv organisation:  

1. Otydliga och ibland motsägande uppdrags- och rollbeskrivningar 

2. Bristande och/ eller outtalade förutsättningar för att klara av upp-

dragen 

3. Fasta beredningar skapar kontinuitet kan begränsa organisationens 

flexibilitet och rörlighet  

4. Möjligheten att upprätta tillfälliga beredningar har inte utnyttjats  
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5. Kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för strategiska 

frågor och mer varierande arbetsformer har inte slagit ut i den ut-

sträckning man önskat.  

Utgångspunkter 

Den nya politiska organisationen ska skapa förutsättningar för politiker att 

utvecklas i sin roll som medborgar- och verksamhetsutförare samtidigt som 

också kommunfullmäktiges roll som huvudsaklig arena för politisk styrning 

stärks. Det mest väsentliga draget i denna organisationsform bygger på att 

fullmäktige görs mäktigare genom att strategiska diskussioner och beslut 

flyttas från nämndsnivån till den egentliga beslutsnivån i en kommun, 

kommunfullmäktige. Organisationen ska också främja samverkan och 

samutnyttjande istället för revirtänkande. Verksamhetsnämnder försvinner 

och kvar blir bara den obligatoriska nämnden, kommunstyrelsen. Kommun-

styrelsen blir därmed en driftsnämnd för samtliga verksamheter. Myndig-

hetsnämnder för individ- och myndighetsbeslut finns kvar som särskilda 

nämnder. På fullmäktiges nivå finns andra obligatorier i form av en val-

nämnd och överförmyndare samt kommunrevision. 

Politiker i den här organisationen förväntas mer än tidigare formulera och 

följa upp mål, omvärldsbevaka och föra dialog med medborgarna och andra 

intressenter. De är aktiva i styrningen genom att egenhändigt formulera 

problem och lösningar samt aktivt följa upp fattade beslut. 

Organisationens ledord 

Vision för Finspångs kommun är vägledande för organisationens utveckl-

ing: 

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, 

där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan,  

öppenhet och nytänkande” 

Samverkan 

Politiken är öppen för och värdesätter att medborgare delger sina erfaren-

heter av att bo och leva i kommunen. Medborgardialog och dialog med 

andra intressenter är värdefull för ett långsiktigt arbete.  

I den nya organisationen är helheten överordnat särintresset. Den politiska 

organisationen tar därför ett samlat grepp över verksamheterna med kom-

munen och dess medborgares bästa i centrum.  

Den politiska organisationen samverkar med förvaltningen. Det är viktigt att 

det finns en överenskommelse mellan den politiska organisationen och för-

valtningen om rollfördelning och ansvarsområden.  

Öppenhet 

Den politiska organisationen är öppen för nya arbetssätt och metoder som 

leder den demokratiska utvecklingen framåt. Den är också öppen för syn-

punkter och från medborgare och det övriga samhället. 
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Nytänkande 

Organisationsformen som alternativ politisk organisation är ett sätt att för-

nya arbetssätten på de politiska arenorna. Den ger utrymme för att styra fö-

rebyggande och mer strategiskt, proaktivt istället för reaktivt.  

Organisation 

Strukturen på organisationen ska vara tydlig och avgränsad. Varje roll och 

funktion knyts till en av två organisationsnivåer, strategisk eller verkstäl-

lande. Kommunfullmäktige är den huvudsakliga arenan för frågor av strate-

gisk karaktär och kommunstyrelsen den huvudsakliga arenan för verkstäl-

lande.  

Kommunfullmäktige är självständigt och  

strategiskt  

Kommunfullmäktige med fasta och tillfälliga beredningar utgör den strate-

giska nivån i den politiska organisationen med ansvar för utvecklingsfrågor. 

Visioner och mål stakar ut den långsiktiga utvecklingen av kommunen.  

De fasta beredningarna är en demokratiberedning, en miljö och samhälls-

planeringsberedning, en lärandeberedning och en omsorgsberedning. En 

fast beredning kan, om kommunfullmäktige beslutar så, vila under en be-

gränsad tid.  

Förutom de obligatoriska organen valnämnd, revision och överförmyndare 

tillkommer två myndighetsnämnder, en för miljö-, hälso- samt plan och 

byggfrågor, kallad bygg- och miljönämnden och en för området för social 

omsorg, sociala myndighetsnämnden. Myndighetsnämnderna svarar för 

myndighetsutövning mot enskild inom ovanstående områden. Sociala  

myndighetsnämndens beslut blir uppdrag till kommunstyrelsens. Social-

rådet är ordförande i sociala myndighetsnämnden. Bygg- och miljönämnden 

svarar dessutom för tillsyn av den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhets-

driften 

Alla frågor som gäller verksamheternas drift hanteras av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen verkställer de beslut som kommunfullmäktige fattat, an-

svarar för de frågor som kommunfullmäktige delegerat samt ansvarar för 

drift och utveckling av all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens och 

nämndernas tidigare strategiska nivå är flyttad till kommunfullmäktige och 

dess beredningar. Styrelsen ska fortfarande arbeta utvecklingsinriktat men 

mer i anslutning till verksamheten.  
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Ansvars och rollfördelning  

För att vara framgångsrik i ett utvecklingsarbete är det viktigt att ansvars- 

och rollfördelningen är tydlig för de olika nivåerna i organisationen. För att 

tydliggöra rollerna som tilldelas beskrivs syftet med varje funktion till-

sammans med ett uppdrag och förutsättningar för att genomföra detsamma. 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige och beredningarnas uppdrag är att uttrycka önskat  

resultat och vad som ska nås. 

Kommunfullmäktige är det huvudsakliga politiska organet i kommunen. 

Det är aktivt i styrningen, initierar frågor och för diskussioner, fattar och 

följer upp beslut. Alla frågor av strategisk och principiell karaktär hanteras 

av kommunfullmäktige.  

Arbetsformerna varieras och kompletteras för att ge goda förutsättningar för 

ett engagerande arbetssätt i fullmäktige.  

Kommunfullmäktige stärker sin roll i styrningen genom: 

 Inledande diskussioner vid nya ärenden 

 Beredning och beslut i strategiskt viktiga frågor 

 Återredovisning från beredningar, nämnder och kommunstyrelsen 

Förutsättningar 

 Stärkt uppdrag för fullmäktiges ordförande och presidium 

 Fasta beredningar för stora och löpande verksamhetsområden 

 Tillfälliga beredningar för strategiskt viktiga frågor av mer begrän-

sad karaktär 

 Utbildning och stöd till förtroendevalda 

En ny politikerroll i kommunfullmäktige 

En av utgångspunkterna för den politiska organisationen är att tydligt mar-

kera fullmäktigepolitikernas roll som medborgarföreträdare. En dialog mel-

lan politiker och medborgare ska föras om problem, behov och utmaningar i 

dagens samhälle. Dialogen ska stärkas bland annat genom nya former och 

nya arenor – till exempel de beredningar som finns inom kommunfullmäk-

tige. Den nya politikerrollen förutsätter ett aktivt politiskt samtal både med 

kommuninvånarna och inom de politiska partierna. 
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En annan tanke med den politiska organisationen är att få till en mer le-

vande debatt, vilket kan utmana tidigare kultur, strukturer och arbetsformer. 

Det bygger också på aktivitet, engagemang och vilja hos de förtroendevalda 

att söka kunskap. 

Presidiet 

Presidiet har i uppdrag att samordna och löpande utveckla fullmäktige med 

dess beredningar både som beslutsförsamling och som strategisk arena för 

framtidsdiskussioner. Fullmäktiges utvecklingsarbete ska ske i nära sam-

arbete mellan presidiet och demokratiberedningen.  

Presidiet ansvarar för beredningsträffarna, en arena för möte mellan presi-

diet, beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium. 

En utvecklad roll i styrningen kräver utökade förutsättningar i form av:  

 Administrativt, sakkunnigt och processinriktat stöd 

Beredningar 

Beredningar ska ge bättre förutsättningar för ett mer självständigt, strate-

giskt och öppet kommunfullmäktige. På uppdrag av fullmäktige tar sig be-

redningen an frågor av strategisk karaktär med ett längre perspektiv.  

Alla beredningar har ansvar för att följa den av kommunfullmäktige fast-

slagna visionen. De av kommunfullmäktige antagna strategierna och strate-

giska områdena ska vara vägledande i beredningarnas arbete och genomsyra 

beredningarnas olika aktiviteter, analyser och utredningar. En beredning har 

också i uppdrag att följa upp de strategiska målen inom de områden bered-

ningen ansvarar för. 

Beredningens arbetsformer finns i den av kommunfullmäktige beslutade 

”Handbok för fullmäktiges beredningar”. 

Fasta, tillfälliga och antal beredningar 

Beredningar är kopplade till kommunfullmäktige och kan vara av både fast 

och tillfällig karaktär. Fasta beredningar ska skapa kontinuitet i form av be-

redningsvana hos ledamöterna, pågående medborgardialoger samt djupare 

kunskaper om politikområdet. Tillfälliga beredningar ska fokusera på det 

angivna uppdraget, ge organisationen möjlighet till flexibilitet utifrån  

aktuella behov och samhällstendenser och ge möjlighet för fler att delta i det 

strategiska arbetet.  

Fasta beredningar 

Demokratiberedning 

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges ar-

betsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald 

samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska 

organisationen. Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i demokra-

tiberedningen. 
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Miljö och samhällsplaneringsberedning 

Beredningen för miljö och samhällsplanering har i uppdrag att ta fram för-

slag till strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för: en håll-

bar samhällsutveckling. 

Lärandeberedning 

Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 

det område beredningen ansvarar för: ett livslångt lärande för medborgaren.  

Omsorgsberedning 

Omsorgsberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för 

det område beredningen ansvarar för: den sociala omsorgen i kommunen.  

Tillfälliga beredningar  

Kommunfullmäktige kan vid behov sätta samman tillfälliga beredningar. 

Kommunfullmäktige ger med en uppdragsbeskrivning beredningen speci-

fika och tidsbegränsade uppdrag.  

Ledamöter och ordföranden i tillfälliga beredningar förhåller sig till de reg-

ler och förhållningssätt som gäller för de fasta beredningarna under den tid 

beredningen är verksam. 

Beredningarnas sammansättning 

Beredningarna består av en ledamot från varje parti med undantaget från det 

största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordförande tillsätts av 

majoriteten och vice ordförande av minoriteten. Ordförande ska vara leda-

mot eller ersättare av kommunfullmäktige. En beredningsledamot får inte 

sitta med i kommunstyrelsen.  

Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma bered-

ningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant från opposit-

ionen.   

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska ansvara för verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut. Detta ska ge en sammanhållen styrning för hela den kommunala drif-

ten. Kommunstyrelsen ställer resultatkrav på verksamheterna och följer ge-

nom uppföljning verksamheternas utveckling.  

Kommunstyrelsen informerar kommunfullmäktige vid händelser av stor 

vikt som till exempel påverkar uppdrag eller resurstilldelning. Strategiska 

personalfrågor hanteras av kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens sammansättning 

Kommunstyrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. In- 

syns plats finns för de partier som inte av egen kraft tar plats i kommunsty-

relsen. Insynsplats ges även kommunfullmäktiges ordförande. 

Kommunens verksamhet kan i huvudsak sorteras i tre större områden: social 

omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och samhällsbyggnad. 

Varje sådant område har ett politiskt ansvarigt råd knutet till sig. Dessa ut-

gör, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, 

den politiska ledningsgruppen, som tillsammans med kommunfullmäktiges 

ordförande utgör kommunens politiska ledning. 

Presidium 

Kommunstyrelsens presidium utgör det förberedande organet inför kom-

munstyrelsens möten.  

Arbetsgivardelegation 

Kommunstyrelsen ska inrätta ett utskott för personalfrågor som består av tre 

ledamöter.  

Ekonomiberedning 

Kommunstyrelsen utser under sig en ekonomiberedning som leds av kom-

munstyrelsens ordförande. som löpande ansvarar för att förbereda, följa upp 

och styra ekonomi- och budgetfrågor.  

Arbetsgrupper för uppföljning av verkställighet och  

resultat 

Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper som fördelas på politikområ-

dena social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt miljö- och  

samhällsbyggnad. Till varje grupp väljs 5 ledamöter från kommunstyrelsens 

ledamöter och ersättare under ledning av ansvarigt råd. 

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom att 

följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, kommunfullmäktige-

beslut samt kommunstyrelsebeslut. De förtroendevalda får dessutom en 

bättre möjlighet till fackpolitiska kunskaper. 

Kommunstyrelsen tillsätter tre arbetsgrupper med fem ledamöter fördelat 

på politikområdena social omsorg, utbildning och arbetsmarknad samt 

miljö- och samhällsbyggnad. Ansvarigt råd är ordförande i respektive ar-

betsgrupp och från kommunstyrelsens ordinarie och ersättare väljs ytterli-

gare fyra ledamöter. I kommunallagens mening är arbetsgrupperna att be-

trakta som beredningar under kommunstyrelsen och står därmed under re-

visionsansvar.  

Arbetsgruppernas syfte är att förstärka styrelsens roll i styrningen genom 

att följa upp verkställighet och resultat av strategisk plan, kommunfullmäk-

tigebeslut samt kommunstyrelsebeslut. Grupperna kan också bereda ären-
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Kommunstyrelsen  

 

 

Rapportering av prioriterade uppdrag 2017 

 

Sammanfattning 
De prioriterade uppdragen är sorterade efter de mål i styrkortet som de är kopplade 
till. Texterna är hämtade från Stratsys som är vårt uppföljnings- och 
rapporteringssystem. 
 
När de ansvariga för ett prioriterat uppdrag rapporterar i Stratsys använder de 
verktyget som ett anteckningsblock där de sammanfattar sina aktiviteter. Den 
slutliga sammanfattning man gör syftar till att vara ett underlag för vad man skriver 
på målen inför årsredovisningen. Redovisningen handlar följaktligen mer om de 
aktiviteter som är gjorda än att de utgör en analys av hur dessa påverkat 
måluppfyllnaden. 
 
I denna redovisning av de prioriterade uppdragen är de rena dagboksanteckningarna 
bortrensade.  

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för 2017 
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612 80 Finspång 

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33 
E-post: kommun@finspang.se 
Webbplats: www.finspang.se 
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Redovisning av prioriterade uppdrag 2017 1  

Innehåll 
 

 TILLVÄXT OCH UTVECKLING (kommunen som samhällsutvecklare)   

Finspång ska vara en attraktiv boendekommun 2 

Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftsaktiviteter av god kvalitet 4 

Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång 5 

Finspång ska ha en hållbar social utveckling 6 

Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling 10 

Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas 13 

Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i 14 

 VERKSAMHET (kommunen som verksamhetsutvecklare)   

Bra service och hög kvalitet i kommunens egna och av kommunen finansierade verksamheter 16 

Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamheter 19 

Vid behov av stöd och omsorg ska genomförandet i kommunens verksamheter präglas av individuell 
delaktighet och inflytande 20 

Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet 25 

 MEDARBETARE  

Attraktiv arbetsplats 28 

Engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning 30 

 EKONOMI  

Finspång ska ha ekonomisk kontroll 32 

Effektivt resursutnyttjande 33 
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Redovisning av prioriterade uppdrag 2017 2  

 Mål: Finspång ska vara en attraktiv boendekommun  

Ta fram en plan för integration och mångfald som tillväxtfaktor 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Michael 
Muslijevic 

Försenad 90% 2016-04-01 2017-06-30 

Arbetet med att ta fram en integrationsstrategi har gjorts tillsammans med den tidigare sektorn 
för kultur och bildning. Strategin har processats genom tjänstemannaledning via chefsmöten 
och kommunledningsgrupp och ligger nu för beslut i Kommunfullmäktige. 

 

 
Revidera programmet för gång- och cykelstaden 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Mats 
Johansson 

Slutförd 30% 2016-04-04 2017-12-31 

En del av arbetet med översiktsplan för Finspångs tätort. Kommer att pågå till 2020. 
 

 
Ta fram en ny IT-infrastrukturstrategi för Finspångs kommun 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Lina Alm Slutförd 100% 2017-01-01 2017-01-31 

En ny Strategi för IT-infrastruktur antogs i KF 13 maj 2017. En utbyggnadsplan enligt Strategin 
är antagen under hösten 2017. Nu fortsätter implementering av utbyggnadsplanen. 

 
 

Ta fram en fördjupad översiktsplan för Finspångs tätort 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Mats 
Johansson 

Pågående 20% 2017-01-01 2020-01-01 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för både Finspång med omland och övriga orter och 
landsbygd påbörjades april 2017 med miljö- och samhällsberedningen (huvudansvar) samt 
"centrumgruppen". Ett nytt beslut om översiktsplanen togs i juni 2017 och arbetet sker med 
en helt ny översiktsplan. Under 2017 har uppdragen löp parallellt och främst fokuserat på 
grundstrukturer och sammanställning av fakta till planeringsunderlagen. Arbetet grundas i 
tillväxtutmaningen som kommunfullmäktige antog sommaren 2017 samt Agenda 2030. 
Ytterligare ett fokusområde för 2017 har varit extern kommunikation via bland annat 
tidningsartiklar och genom att bjuda in medborgare till webbaserade dialoger. Arbetet sker med 
utgångspunkt att ta fram en ny översiktsplan klar 2020. 
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Redovisning av prioriterade uppdrag 2017 3  

Ta fram en fördjupad översiktsplan för landsbygden 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Lina Alm Pågående 20% 2017-01-01 2020-06-30 

Arbetet med fördjupad översiktsplan för både Finspång med omland och övriga orter och 
landsbygd påbörjades april 2017 med miljö- och samhällsberedningen (huvudansvar) samt 
"centrumgruppen". Ett nytt beslut om översiktsplanen togs i juni 2017 och arbetet sker med 
en helt ny översiktsplan. Under 2017 har uppdragen löp parallellt och främst fokuserat på 
grundstrukturer och sammanställning av fakta till planeringsunderlagen. Arbetet grundas i 
tillväxtutmaningen som kommunfullmäktige antog sommaren 2017 samt Agenda 2030. 
Ytterligare ett fokusområde för 2017 har varit extern kommunikation via bland annat 
tidningsartiklar och genom att bjuda in medborgare till webbaserade dialoger. Arbetet sker med 
utgångspunkt att ta fram en ny översiktsplan klar 2020. 

 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder Sonstorp såsom ombyggnad busshållplatser och passage 
Rv 51. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Helena 
Wastesson 

Pågående 10% 2016-04-04 2018-12-31 

Ombyggnad av busshållplatser och passage avvaktas i väntan på Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är färdig men ännu inte fastställd. 
Denna föreslås ombudgeteras till 2018-12-31. I länsplanen finns det avsatt 500 tkr - vilket 
betyder att vi behöver avsätta 500 tkr också. Projektet är ännu inte projekterat med det finns en 
idéskiss. 

 

Planera för varierat boende för äldre. 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Fredrik 
Björkman 

Pågående 90% 2016-04-04 2018-12-31 

Inom ramen för perspektivet "Kommunen som verksamhetsutvecklare" innehar sektor social 
omsorg de båda prioriterade uppdragen " Kartlägga och planera för revidering och eventuell 
utökning av antal platser inom ÄO och LSS-omsorg/socialpsykiatri." samt "Kartlägga och planera 
för revidering och eventuell utökning av antal platser inom äldreomsorg" 
Boendeplaneringen för äldre omfattar såväl boende utan omsorgsinsatser men också boende med 
kompletta vårdinsatser såsom äldreboende. Antalet framtida platser på äldreboende möts delvis 
upp av den planerade om- och tillbyggnationen av Hällestadgården.  
Ett alternativ, och försteg till äldreboende, är ett s.k. trygghetsboende. Ett trygghetsboende är ett 
eget boende med möjlighet till extra stöd samt gemensamma aktiviteter. Exploatören till det 
nuvarande stationsområdet rekommenderas även få uppdrag att bygga ca 10 lägenheter för ett 
trygghetsboende. Att som byggherre erhålla ett erbjudande om blandad bebyggelse medför en 
extra attraktionskraft inför övrigt bostadsbyggande. 
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Kommunen har träffat ett flertal intressenter som särskilt pekar på Finspång som intressant 
exploaterings- och/eller etableringsort. Såväl olika ägandeformer för att attrahera äldre boende 
samt boendeformer (parhus, radhus, lägenheter med större och tillgängliga uteplatser) prövas mot 
de olika intressenterna. 
Att bo kvar i befintligt hus/lägenhet med stöd av hemtjänst och vid behov bostadsanpassning, 
personlarm ger för många äldre det stöd som erfordras. Ny teknik för att möjliggöra för äldre att 
tryggt bo kvar längre än i dag är under frammarsch och blir således ett alternativ till andra 
boendeformer. 
För äldre som i dag bor i villor är även tillgång på vanliga lättskötta lägenheter ett bra 
grundalternativ. 
Planering för ett varierat boende för kommunens äldre beaktas i såväl kommunens 
detaljplaneprocess samt exploateringsprojekt. 

 
 
 

 

Färdigställa Östgötaleden genom kommunen utmed sträckan Älgsjön-Lämneå 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kirsi Aronsson Pågående 90% 2016-04-04 2018-05-31 

Vi samarbetar med sektor samhällsbyggnad för att göra markköp för att kunna binda ihop 
sträckan. Vi har kommit långt tillsammans med markägaren och hoppas i närtid kunna skriva 
ett avtal. Vi diskuterar en fortsatt sträckning till kommungränsen för att sammanbinda Motala- 
Finspång. 

 

Utreda bandybädd avseende alternativa åtgärder och framtida placering 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kirsi Aronsson Försenad 75% 2016-06-30 2017-06-30 

Undersökningar angående geoteknik och miljö är genomförda av nuvarande bandybädd. Vi 
väntar på kompletterande uppgifter från miljöenheten. Resten av utredningen finns och tittar 
på alternativa placeringar samt underlaget för bandyn samt behovet av en allmän isyta. 

 

 
Ta fram en friluftsplan 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kirsi Aronsson Pågående 50% 2016-04-04 2018-12-31 

Arbetet har startat och ska inkluderas i översiktsplanearbetet. Vi har kartlagt av frilufts- och 
fritidsområden och samråd med föreningar samarbetet med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen fortskrider. 

Mål: Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och 
friluftsaktiviteter av god kvalitet 
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Skapa ny form för ägande och drift av stugbyn på Grosvad 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kirsi Aronsson Pågående 85% 2017-01-01 2018-06-30 

Stugorna är inköpta från tidigare entreprenör. Under 2017 tas stugbyn/campingen i drift av 
Medley. Under hösten har diskussioner om campingen förts med entreprenörer som har visat 
intresse av att driva campingen. Diskussioner fortsätter också med Medley om ev. fortsatt drift 

 

 
Revidera biblioteksplanen 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Johan 
Malmberg 

Slutförd 100% 2016-04-04 2017-06-30 

Ny biblioteksplan, Dnr: KS.2017.0214, antogs i kommunfullmäktige 2017-05-31, § 80 (ersätter 
Biblioteksplan för Finspångs kommun KF§189, Dnr 2005.0206). 

 
 

 
 Mål: Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång  

 

Ta fram en plan med tillhörande organisationsförslag för vuxnas lärande utifrån 
individens behov 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Kristina 
Lohman 

Slutförd 100% 2017-01-31 2017-12-31 

Under 2017 har organisationen för vuxnas lärande (SFI tillsammans med vuxenutbildningens 
grundläggande- och gymnasiala utbildningar) strukturerats om till en enhet, under en rektor. 
Teoretiska kurser ges som när- eller distansstudier. SFI och grundläggande kurser ges alltid 
som närstudier, d.v.s. på Bergska skolan, och gymnasiala kurser ges som när- eller 
distanskurs. Samarbete sker med externa aktörer. 
För att utveckla vuxenutbildningen mot att bli ett attraktivt alternativ för individen att skaffa 
sig en utbildning som leder till egen försörjning har en strategi utvecklats under året. Strategin 
innebär att vuxenutbildningen ska innehålla utbildningar som tydligt kopplas till 
arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning. 
Exempel på detta är utbildningen mot vård och omsorg som pågår och har pågått under fyra 
terminer. Den femte terminen pågår. Antalet terminer som individen behöver gå för att få en 
examen anpassas efter individens behov efter validering och tidigare utbildningar, en modell 
som visat sig gynnsam och planeras att användas i olika yrkesinriktningar. 
Vuxenutbildningen har också under året i samarbete med Arbetsförmedlingen, 
integrationssamordnare, försörjningsstöd och Curt Nicolin Gymnasiet, tagit fram en 
utbildning för vuxna mot att bli anställningsbar som operatör inom industrin. Ytterligare 
samarbetspartners är industriföretagen i Finspång, som kommer att ta emot de som studerar 
på praktik/lärlingsutbildning. 
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Långt gångna planer och förberedelser finns för att starta en liknande utbildning mot kök och 
restaurang, och den är planerad att starta den 15 januari 2018. 
Inom vuxenutbildningen har behov identifierats av elevstödjande åtgärder i lärandet, till 
exempel i form av speciallärarkompetens hos undervisande personal samt kompensatoriska 
åtgärder. Personalen som tillhör SFI har under våren 2017 gått en utbildning i samarbete med 
SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) kring frågor som tillgänglighet, bemötande samt 
kompensatoriska åtgärder. En kompensatorisk åtgärd kan till exempel vara att stötta den som 
är lässvag med bilder. 

 
Strategin enligt ovan har förstärkts under senhösten, och tillsammans med ny ledning för 
vuxenutbildningen sker utveckling av fler utbildningar. Det sker ett gott samarbete med 
arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och deras förstärkande aktörer. 
 

 
Fastställa uppdrag för utvecklad samverkan mellan CNG och Nya Bergska 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Kristina 
Lohman 

Försenad 50% 2017-01-01 2017-06-30 

Samtal förs på ägarnivå och uppdrag är givet till VD och kommundirektör att kartlägga 
förutsättningar för samverkan. 

 
 
 

 Mål: Finspång ska ha en hållbar social utveckling  
 

Ta fram ett bredare utbud av ferie- och sommarjobb 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Slutförd 100% 2017-01-01 2017-05-31 

Möjligheter att ta fram ett bredare utbud av ferie- och sommarjobb har setts över internt i 
organisationen. Fler platser än tidigare har tagits fram för 2017. 
Önskemål om att erbjuda platser utanför kommunen har också framförts från politiken. En 
översyn kring möjligheterna kring detta är genomförd och information om SKLs 
ställningstagande när det gäller platser utanför kommunen har presenterats i 
arbetsgivardelegation. 
Under våren har det getts möjlighet till bidrag från Arbetsförmedlingen om ytterligare platser 
kan tas fram inom kommunen. Arbete har genomförts för att erbjuda ytterligare platser. Extra 
handledare har rekryterats för att möjliggöra detta då det krävts extra stöd för de ungdomar 
som erbjudits plats. 
Genomförda insatser och möjligheter till fortsatt arbete för att bredda utbudet har presenterats i 
kommunstyrelsen. 
Uppdraget är slutfört och hanterat i kommunstyrelsen beslut är taget enligt följande: 
Kommunstyrelsens beslut 
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1. Att stödja förvaltningens förslag på fortsatt hantering, att arbeta för att erbjuda platser inom 
samma områden som erbjuds idag men även att utöka med fler uppdrag inom verksamheter 
som inte tagit emot feriearbetare tidigare samt att platser främst ska erbjudas inom 
kommunens verksamheter men att undantag kan göras när det gäller platser genom 
Arbetsmarknadsenheten eller till elever med behov av särskilt handledarstöd. 
2. Att ta rapportering av genomfört arbete utifrån det prioriterade uppdraget att ta fram ett 
bredare utbud av ferie- och sommarjobb till protokollet. 
3. Att i samband med 2019 års budgetarbete ta ställning till om ytterligare medel, ca 260 tkr ska 
tillsättas i budgeten för att möjliggöra en utökning av platser för ungdomar med behov av 
särskild handledning. 

 

 
Bredda och öka kommunens utbud av arbetsmarknadsanställningar 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kristina 
Lohman 

Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Arbetet pågår med att öka arbetsmarknadsanställningar, såsom införandet av 
extratjänster. Arbete sker såväl internt som i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

 
 

Processkartläggning i samarbete med Arbetsförmedlingen kring nyanländas 
förutsättningar till egen försörjning 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Annica 
Ottosson 

Försenad 10% 2016-04-04 2016-12-31 

Denna processkartläggning är inte genomförd under 2016. En översyn av kommunens roll som 
dels arbetsgivare(kompetensförsörjningsperspektivet) och dels som samhällsbyggare (t.ex. som 
möjliggörare för arbetsmarknadspolitiska anställningar) är påbörjad under 2017, där 
målgruppen nyanlända belyses inom båda perspektiven. 
Processkartläggningen är inte heller genomförd under 2017 på grund av att det pågår ett arbete 
med att ta fram en integrationsstrategi för kommunen. Arbetet med att skapa förutsättningar 
för målgruppen nyanlända pågår inom ordinarie verksamhet och tillsammans med olika 
aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen. 

 

 
Bredda kommunens utbud av ferie- och sommarjobb 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Kristina 
Lohman 

Slutförd 100% 2016-04-06 2016-12-31 

Arbetsmarknadsenheten erbjöd även under 2017 platser för feriearbetare. Arbetet med 
ungdomarna, 20 personer mellan 15 och 19 år, har gått mycket bra. Dessa platser ses som ett 
särskilt förebyggande arbete, varför åldersspannet är större än att enbart avse år 2 på 
gymnasiet. 

129



Redovisning av prioriterade uppdrag 2017 8 

 

 

Ungdomarna plockades ut genom individuella möten och i samråd med exempelvis 
familjeteamet eller skolornas kuratorer för att jobbtillfällena skulle komma till de som har 
störst behov. Även ungdomar ur familjer som lever i försörjningsstöd har deltagit i årets 
feriearbeten. Hänsyn har tagits till ungdomens behov i matchningen mot passande arbetsplats. 
Handledarna och arbetsgivarna har tagit emot ungdomarna med positiva förväntningar och 
stöttande bemötande vilket lett till goda resultat för ungdomarna. 

 
Verkställa KF:s beslut avseende Östgötakommissionens rekommendationer för 
folkhälsa 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Jonas 
Andersson 

Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Det prioriterade uppdraget utgår från Östgötakommissionens rekommendationer för jämlik 
hälsa. Arbetet har under de tre första kvartalen 2017 genomförts utifrån följande 
målsättningar/rekommendationer med tillhörande insatser. 
 
Öka kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa genom en återkommande, 
systematisk analys, uppföljning och utvärdering av beslut och insatser avseende 
bestämningsfaktorer för hälsa och skillnader i hälsa 
- Tobaksfri duo 
- Narkotikakartläggning 
- ANDT-arbete 
- Arbete pågår tillsammans med Region Östergötland med att ta fram mätbara indikatorer för 
jämlik hälsa 
- Under hösten 2017 är ambitionen att genomföra föreläsning kring drogproblematik. 
Målgruppen är högstadie- och gymnasieungdomar. 
 
Arbeta utifrån ett långsiktigt socialt investeringsperspektiv 
Arbetet med denna rekommendation har pågått inom ramen för arbetsgruppen Arena 
hållbarhet. En projektledare har rekryterats för att inventera befintliga rekreationsområden i 
Finspångs kommun under 2017. Inventeringen ska leda till en översikt av befintligt bestånd och 
utgöra ett planeringsunderlag i ett ÖP-arbete med fokus på social hållbarhet där ambitionen är 
att medborgare i kommunen inte ska ha längre än exempelvis 2 km till närmaste 
rekreationsområde. 
Sektorsövergripande workshop för att definiera framförallt social hållbarhet, men även utifrån 
ett bredare hållbarhetsperspektiv. 
 
Vidareutveckla kompetens, inom olika samhällsarenor, om hur olika förhållnings- 
och arbetssätt kan påverka tilltro, tillit, framtidstro och jämlik hälsa. 
Folkhälsorådet är en arena för att utveckla kompetens samt att ange riktning för arbetssätt. 
Initieringen av Skol IF på Nyhemsskolan och Grosvadsskolan är en viktig del knuten till 
denna rekommendation. Skol IF befinner sig i planeringsstadiet tillsammans med en regional 
utvecklare just nu och kommer att starta hösten 2017. 
 
Främja jämlik hälsa genom att utveckla en långsiktig strategi för hur offentlig service 
skall placeras och distribueras i region och kommun 
I början av 2017 arbetades det fram en demografisk prognos för åren 2017-2025 som med hjälp 
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av historisk statistik och data pekade på trender och flyttningsmönster internt och extern. 
Denna demografiska prognos skrevs även in i ledningsstabens omvärldsanalys och 
presenterades på en dragning för ekonomiberedningen. 
 
Stöd regionala och lokala utvecklingsprocesser som främjar jämlik hälsa, och som 
involverar en mångfald av berörda aktörer och medborgare. 
- Aktivt deltagande och påverkansarbete i det regionala folkhälsonätverket 
- Remissvar till socialdepartementet angående delbetänkande om jämlik hälsa 
- Arbete inom den lokala riskhanteringsgruppen med fokus på suicidprevention 
 
Etablera återkommande möten mellan forskning, politik och praktik för 
erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. 
- Deltagande i det nationella nätverket PRODIS (Prevention mot doping i Sverige) 
- Representation och deltagande i regionala nätverk såsom det folkhälsonätverk och ANDT- 
nätverk 
 
Kommunen har tillsammans med länets övriga kommuner undertecknat en regional 
folkhälsodeklaration. Denna kan ses som en vidareutveckling av Östgötakommissionens 
rekommendationer. 
Folkhälsorådet har reaktiverats. Det pågår en översyn kring rådets reglemente och vilka 
ledamöter som kan tänkas ingå. 
Vi har deltagit i mätning av avloppsvatten för att se hur mycket narkotika som finns i 
vattnet, d.v.s. hur utbrett narkotikabruket är i kommunen. 
Föreningen/organisationen "Ett drogfritt Norrköping" har varit på möte hos oss för ett 
eventuellt samarbete. Syftet med samverkan skulle vara att engagera näringslivet i att arbeta 
med sociala frågor och att aktivt arbeta för att minska narkotikabruk i Finspångs kommun. 
Vi har även möjlighet att vara pilotkommun i det länsövergripande projektet Preventiva 
insatser mot droger (PID). Projektet syftar till att genom utbildningsinsatser riktade till personer 
som i sitt arbete möter ensamkommande ungdomar öka kompetensen i ämnet. Genom ökad 
kompetens förbättras förutsättningarna att förebygga, upptäcka och hantera missbruk.2017 - 
Inventering av behov och önskemål i länet. 2018 – Utbildningarna genomförs på flera platser i 
länet och innehållet kan fördelas på två eller fler tillfällen. 
Våra gym diplomerades om under 2017 inom ramen för det nationella projektet 100 % ren 
hårdträning som tar ett kraftigt ställningstagande mot dopning. Här har utbildningar och 
kompetensutveckling pågått under hela 2017, både för kommunens tjänstepersoner och för 
gympersonal. 
Tobaksfri Duo fortsätter ytterligare ett år och vi är med även under 2018. 
 
Öka kunskap och medvetenhet om skillnader i hälsa genom en återkommande, 
systematisk analys, uppföljning och utvärdering av beslut och insatser avseende 
bestämningsfaktorer för hälsa och skillnader i hälsa 
En ny omgång av enkäten Om-mig har gått ut till Finspångs grundskoleelever i årskurs 8 samt 
gymnasieelever i årskurs 2. Resultaten från 2016 har under hösten-17 presenterats för 
lärandeberedningen. 
Vi har svarat på ytterligare en remiss från socialdepartementet, denna gång var det 
slutbetänkandet från kommissionen för jämlik hälsa och remissvaren handlade om inriktningen 
på deras områden för att främja jämlik hälsa. 
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Utveckla strategier och metoder som inkluderar människor i arbete, sysselsättning och egen 
försörjning  
Inom detta område har vi bistått med kompetens kring arbetet med upphandlingspolicy. Där 
har kommunen kommit med inspel kring social hänsyn och social hållbarhet i 
upphandlingsfrågor. Det handlar framförallt att jobba med social upphandling och där krav 
på att anställa praktikanter eller lärlingar från Finspång bör ställas på de som ska leverera 
tjänster. 
Vi deltar i ett ESF-projekt innehållandes kompetensutveckling av befintlig personal och 
metodutveckling av validering samt kompetensutveckling av arbetslösa. 
 
Arbeta utifrån ett långsiktigt socialt investeringsperspektiv. 
Vi har utifrån omvärldsanalysen 2018 arbetat med de 17 globala hållbarhetsmålen inom Agenda 
2030 och utifrån dessa identifierat hur Finspångs kommun bidrar till att uppfylla målen. 
 
Etablera återkommande möten mellan forskning, politik och praktik för 
erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling. 
Träffar med regionala folkhälsnätverket, ANDT-nätverk, PRODIS (nationellt nätverk inom 
dopningsfrågor) har varit återkommande. 
Vi har även avsatt en förmiddag för kommundialog med Länsstyrelsen, polis samt en rad olika 
verksamheter från kommunen. Kommundialogen handlade om hur Finspångs kommun arbetar 
med den regionala ANDT-strategin, vilka utmaningar som finns och vilket stöd som skulle 
kunna behövas. 
 
Vidareutveckla kompetens, inom olika samhällsarenor, om hur olika förhållnings- 
och arbetssätt kan påverka tilltro, tillit, framtidstro och jämlik hälsa 
Arrangerat utbildningsdag för kommunens jämställdhetsombud. Vi ska under 2018 starta ett 
nätverk för ombuden där jämställdhet, mångfald och jämlikhet kan diskuteras. Vi har även 
engagerat Locker Room Talk i viss samverkan utifrån dessa frågor. Planer finns på att utveckla 
metod tillsammans med Locker Room Talk för att arbeta med frågorna inom kommunens 
organisation. 
En tjänsteskrivelse har tagits fram till kommunstyrelsen för vidare diskussion kring hur Byrån 
mot diskriminering ska användas i framtiden då avtalet med dem gick ut 2017- 12-31. 
Vi har även haft ett ärende uppe i kommunstyrelsen som handlade om utvärdering av 
sommarlovsaktiviteter 2017. Skrivningen handlade om jämlika villkor och förutsättningar för 
barn och unga att kunna ta del av sommarlovsaktiviteter. 

 
 
 

 Mål: Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling  
 
 

Utreda hantering av organiskt material för biogasproduktion enligt avfallsplan 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Per Strannelid Slutförd 100% 2016-04-06 2016-12-31 

Utredningen, som har dragit ut på tiden, kommer att presenteras för kommunstyrelsen våren 
2018. 
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Utreda skydd och efterbehandling av förorenade områden 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Per Strannelid Slutförd 100% 2016-04-06 2016-12-31 

Under 2017 fortsätter arbetet med prioriteringar av de förorenade områden som pekats ut som 
ex Rejmyre glasbruk, Skutbosjön, Finspångs centraltvätt och Lotorps C-plan. 

 

 
Prioritera förorenade områden för fortsatt miljösanering 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Per Strannelid Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Prioriterat under 2017 har varit Rejmyre Glasbruk (plan för fortsatta undersökningar), 
Finspångs centraltvätt (arbete med ansökan om bidrag för sanering), Lotorps C-plan 
(avgränsning av föroreningar inför sanering) samt dialog med Länsstyrelsen kring andra objekt 
i riskklass 1 och 2. 

 
Ta fram en klimatanpassningsplan 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helené From Försenad 30% 2017-01-01 2017-12-31 

En arbetsgrupp har bildats och haft några möten. Gruppen funderar på hur arbetet ska utföras 
och vad kommunens strategi för anpassning till ett förändrat klimat ska innehålla. Det finns 
en ambition att föra in delar av arbetet i översiktsplaneprocessen, och funderingar över hur 
detta kan göras pågår. 
En studentmedarbetare har gjort en nulägesanalys, som visar på kommunens organisatoriska 
förutsättningar för att arbeta med klimatanpassning och erfarenhet av frågor som knyter an till 
klimatanpassning. 
Frågan är bred och kräver samverkan mellan tjänstemän från olika verksamheter. Det medför 
att arbetet i sin helhet är för omfattande för att hinna göras på ett bra sätt under enbart ett år. 
2018-12-31 skulle kunna vara en mer rimlig deadline. 
 

 

Ta fram en strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Per Strannelid Försenad 75% 2017-01-01 2017-12-31 

Efter att goda exempel från andra kommuner studerats har ett utkast till strategi/handlingsplan 
tagits fram. Återstår att förankra utkastet med berörda verksamheter innan ärendet lyfts till 
kommunstyrelsen. 
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Källsortering i kommunens lokaler 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Per Strannelid Försenad 40% 2017-01-01 2017-12-31 

Arbete påbörjat genom insamling av erfarenheter från andra kommuner. Återstår att göra en 
kartläggning av nuvarande förhållanden i kommunens verksamhetslokaler och utifrån detta 
föreslå eventuella åtgärder. 
 

 

Ansökan om samtliga tillstånd för att påbörja restaureringen av naturreservatet 
Ölstadsjön 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Marika Sjödin Försenad 80% 2017-01-01 2017-12-31 

Arbete pågår med att få samtliga tillstånd för restaurering av Ölstadsjöns naturreservat, under 
2017 har följande utförts: 
Ansökan för upphävning av markavvattningsföretag samt ansökan för tillstånd till 
vattenverksamhet har sammanställts. Tillstånd kommer även sökas för Natura 2000-område 
samt strandskyddsdispens. På grund av att överenskommelse inte har nåtts med alla berörda 
har ansökningarna ännu inte kunnat lämnas in till domstolen. Förhoppningen är att 
överenskommelse kommer att kunna nås eller att ansökningar lämnas in till domstolen oavsett. 
LONA-bidraget för detta delprojekt har förlängts till 2018-06-30. 

 
 

Fortsatt restaurering av naturreservatet Ölstadsjön 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Marika Sjödin Pågående 40% 2016-04-06 2019-12-31 

Under 2017 har arbete gjorts med att sammanställa tillståndsansökningar för restaurering, se 
prioriterat uppdrag för detta. 
Utifrån att ansökningsprocessen fördröjts har politiskt beslut tagits under 2017 om att förlänga 
uppdragets genomförande tid från 2017-12-31 till 2019-12-31. 

 

 
Uppdatera objektskatalogen för skyddade områden 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Marika Sjödin Pågående 60% 2016-04-06 2018-12-31 

Följande har gjorts under 2017: Anställning av projektanställd som kommer att arbeta från april 
och februari (2018) ut med att uppdatera objektskatalogen. 
Ytterligare information har samlats in från framförallt Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. 
Inventeringar i fält har genomförts regelbundet. En databas i Excel har utformats som både 
innehåller information för framtida arbete med områdena och information som ska speglas ut 
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till allmänheten. Anställning av projektanställd som kommer att arbeta från april och februari 
(20018) ut med att uppdatera objektskatalogen. 
På grund av hög arbetsbelastning under 2016 och närstående byte av hemsida har projektet 
försenats. LONA-bidraget har förlängts till 2018-12-31. 

 
 
 

 Mål: Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas  
 

Genomföra köp och försäljning av strategisk mark 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Johan 
Malmberg 

Pågående 15% 2017-01-01 2020-12-31 

Förvaltningen är proaktiv när det gäller möjligheter att införskaffa strategisk mark för 
expansion av verksamheter och bostäder. Under 2017 har det trots försök inte funnits några 
konkreta möjligheter att göra köp. Försäljning har däremot skett. När det gäller 
verksamhetsmark är det främst försäljningar längs med norralundsvägen som varit aktuella. Vi 
har också 2-3 optionsavtal med andra intressenter på det området som kan resultera i 
försäljningar vilket skulle betyda att det området är slutsålt. 

 

 
Utveckla Rejmyre som destinationsmål 2017-2018 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Johan 
Malmberg 

Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Arbetet pågår genom ett projekt som är delfinansierat från Länsstyrelsen. En projektledare är 
anställd sedan i våras. Syftet med projektet är att fortsätta utveckla Rejmyre som destination 
genom att arbeta med platsens inneboende möjligheter i form av den unika historien och den 
långa hantverkstraditionen och utveckla marknadsföring, affärsmässighet och handel på 
platsen genom samverkan mellan de privata och offentliga aktörerna som finns på platsen och 
runt Rejmyre glasbruk och Rejmyre handelsby. Projektet ämnar genom denna satsning kunna 
bygga en samverkansmodell som fungerar även efter projektets slut i maj 2018. 
Resultaten är hittills väldigt goda. Höga besökssiffror under sommarens evenemang och bland 
aktörerna i handelsbyn. Nya etableringar i handelsbyn och stor massmedial exponering. 
Samverkan mellan aktörerna fungerar bra mycket tack vare en bra närvaro på plats och 
samverkan mellan aktörerna har gått framåt kraftigt. Även höst och tidig vinter har 
varit lyckade med välbesökta arrangemang och fortsatt intresse från nya aktörer. 
Projektets mål är att öka antalet besökare och öka omsättningen hos företagen på plats samt 
göra minst en nyetablering av en kommersiell verksamhet. Säsongen verksamhet visar att detta 
i stor utsträckning lyckats. Vidare så ska projektet lämna efter sig en samverkansmodell som 
kan leva kvar efter projektets slut. Denna målsättning är svårare att bedöma i dagsläget. 
Projektet avslutas formellt 2018-05-30 men kan förlängas till efter sommaren då vi kom igång 
något sent och finansiering finns kvar. Besked om en förlängning väntas från länsstyrelsen i 
februari 2018. 
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 Mål: Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i  
 

Implementera handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Peter Kindblom Pågående 100% 2016-04-06 2018-06-01 

Föreliggande handlingsplan är upprättades i enlighet med Samverkansöverenskommelse 
mellan Finspångs kommun och Polismyndigheten gällande gemensamma prioriterade områden 
inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 2016-2017. 
 

 

Identifiera trygghetsskapande faktorer och med det som utgångspunkt vidta 
åtgärder som ökar den upplevda tryggheten. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Peter Kindblom Slutförd 100% 2016-04-06 2017-12-31 

Under 2017 utökades väktarstödet som en del i det trygghetsskapande arbetet för att öka den 
upplevda tryggheten. 
2017 års fokus i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har legat på revidering 
av reglementet för Brå:s organisationsstruktur. Resultatet av revideringen kommer effektivisera 
och kvalitetssäkra arbetet. Under året gick en tjänsteman och en politiker Brottsförebyggande 
Rådets basutbildning i brottsförebyggande arbete. 
 

 

Verkställ samarbetsformer mellan förskola, skola, socialtjänst och regionala 
verksamheter för gemensamma tidiga insatser 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Annica 
Ottosson 

Försenad 50% 2017-01-01 2017-12-31 

 
Under 2017 slutade sektorcheferna för kultur och bildning samt barn och utbildning. Det 
innebar att det blev en period där det saknades sektorchefer och kvar var sektorchefer för social 
omsorg. Detta bidrog till att det prioriterade uppdraget tappade fart under en period p.g.a. 
avsaknad av sektorchefer och när ny sektorchef tillträdde på barn och utbildning var prioritet 
att introduceras i arbetet. En omorganisation genomfördes i januari 2018 där sektor kultur och 
bildning splittrades på sektorerna barn och utbildning och social omsorg. I praktiken innebär 
det att gymnasiet har inkluderats i sektor barn och utbildning.  

  
Utvecklingsområden 
• Tidig samverkan mellan förskolan och socialtjänsten för att nå föräldrar i behov av stöd. 

Målet är förebyggande arbete där samtliga förskoleenheter på sikt kan omfattas.  
• Samverkan kring de familjer där det finns barn och ungdomar med stor skolfrånvaro eller 

risk för stor skolfrånvaro.  
• Samverkan kring insatser för de skolbarn och ungdomar som redan är placerade.  
• Proaktivt arbete för att förebygga anmälning och tidigt fånga upp yngre skolbarn som 
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riskerar att fara illa, genom att ett riktat och anpassat stöd från både socialtjänst och skola.  
• Samverkan mellan grundsärskola, gymnasiesärskola, särvux och LSS.  

 
Vi har påbörjat implementering inom tre av dessa fem utvecklingsområden. 
 
Planeringen är att arbetet kommer att ta fart återigen under 2018 och flera möten är inbokade. 
Följande områden har belysts genom analys, bedömning och förslag till utveckling: 
• Tidig samverkan mellan förskolan och socialtjänsten för att nå föräldrar i behov av stöd.  
• Målet är förebyggande arbete där samtliga förskoleenheter på sikt kan omfattas. 
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Utveckla koncept för proaktiv medborgardialog 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Carina Olofsson Pågående 35% 2016-04-11 2018-12-31 

Arbetet har särskilt riktats till kommunfullmäktiges beredningar utifrån att det i ”Handbok för 
beredningar” framhålls att de har en nyckelroll i att planera och genomföra strukturerade och 
systematiska medborgardialoger. Ledamöter från demokratiberedningen deltar i nätverk med 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Fokus har varit att utveckla kompetensen om 
systematisk medborgardialog. Tjänstemän från olika delar i organisationen deltar också i 
nätverk och utbildningar med SKL inriktade på medborgardialoger, men då riktat till specifika 
verksamhetsområden. 
Prioriterat under våren 2018 är att samordna arbetet. Exempel på forum som bör bli delaktig är 
de gemensamma beredningsträffarna (möte med kommunfullmäktiges presidium, 
beredningsrepresentanter och kommunstyrelsens presidium). Nätverket för koordinatorer till 
beredningarna behöver tas upp igen för att bli också blir delaktig i arbetet och få stöd av 
varandra genom erfarenhetsutbyte. 
Medborgardialoger genomförs och genom att sprida kunskap och idéer kring vilka metoder och 
verktyg som finns tillgängliga och vilka som är lämpliga i förhållande till syfte och målgrupp 
för olika dialoger finns en bra utgångspunkt för att tydliggöra ett gemensamt koncept. 

 

 
Tillhandahålla öppna data 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Oskar Nöstdal Pågående 75% 2017-01-01 2018-12-31 

Under 2017 slutfördes uppdraget genom att omfatta all tillgänglig öppen data från Kolada, en 
tydligare adress till information på webbsidan (www.finspang.se/oppnadata) samt lagt till 
information om leverantörsfakturor. 

 

 
Implementera nytt ärende- och dokumenthanteringssystem 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Carina Olofsson Slutförd 100% 2016-04-11 2016-12-31 

Dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360 togs i drift i början av februari 2016. 
Systemet används nu av tjänstemän på central nivå inom samtliga sektorer. För närvarande 
använder cirka 100 medarbetare Public 360 och alla har fått en grundutbildning i samband med 
att de har fått tillgång till systemet. Fokus i implementeringen under 2016 var att förankra nya 
sätt att arbeta hos chefer och handläggare. Målsättningen var att även genomföra fördjupade 

Mål: Bra service och hög kvalitet i kommunens egna och av kommunen 
finansierade verksamheter 
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utbildningar med inriktning på hur systemet ska användas för olika arbetsmoment. Dessa 
utbildningar har av tidsbrist inte genomförts. 
Alla handlingar som har registrerat under 2016 finns tillgängliga i digitalt format. Det är 
grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet. Prioriterat i utvecklingsarbetet är att införa stöd för 
digitala möteshandlingar till sammanträden. 

 
Samtliga chefer ska arbeta fram en kommunikationsplan (extern) för sitt område 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Kerstin Sjöberg 
Axelsson, 
Annica 
Ottosson, Rita 
Jönsson, 
Kristina 
Lohman, 
Setareh Yousefi 

Försenad 40% 2016-04-11 2018-01-31 

 
Sektorerna har fått en mall att utgå från och kommer att få stöd av kommunikationschef vid 
behov att fylla i/ta fram. 
Sektor kultur och bildning: Sektorn har inte påbörjat något samordnat arbete, dock sker 
kommunikationsinsatser på enhetsnivå. 
Sektor vård och omsorg: Under hösten kommer arbetet med kommunikationsplanen påbörjas. 
Sektor Social omsorg: Under våren har sektorns ledningsgrupp inhämtat kunskaper om 
kommunikationsplaner. Fortsatt arbete med att ta fram kommunikationsplaner kommer att ske 
under hösten 2017. 
Utveckling och näringslivsavdelningen har under våren tagit fram kommunikationsmål kring 
samtliga ansvarsområden. Arbetet med dessa är i full gång och målen kommer att inkorporeras 
i verksamhetsplanen för avdelningen. 

 

Utveckla beslutsunderlagen avseende bl a jämställdhet, mångfald, barnperspektiv 
och miljö 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Robin Levander Försenad 10% 2016-04-11 2019-12-31 

Uppdraget är påbörjat. Arbetet är mycket försenat. Beslutsunderlagen ingår som en del i att 
utveckla hela ärende- och beslutsprocessen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Kansliavdelningen ansvarar för arbetet och det sker i samverkan med presidierna, berörda 
chefer och referensgrupper för handläggare. Bland annat ska nya dokumentmallar arbetas fram 
och i dessa ska det finnas stöd för de perspektiv som ska belysas i beslutsunderlagen. Att 
utveckla hela processen är ett omfattande utvecklingsarbete som är prioriterat under 2018. Den 
omorganisation som genomfördes under 2017 då kansliavdelningen bildades har gett nya 
förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp med att förbättra ärende- och beslutsprocessen. I 
dagsläget går det inte att precisera när under 2018 beslutsunderlagen kommer att vara klara 
men rapportering kommer att ske löpande till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
presidier samt vid återapportering av de prioriterade uppdragen. 
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Utifrån resultatet i Nöjd-medborgar-index skapa handlingsplaner för prioriterade 
områden 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Carina Olofsson Försenad 0% 2017-01-01 2018-12-31 

 
Arbetet med handlingsplaner har inte påbörjats under 2017 på grund av vakanta tjänster inom 
ansvarsområdet. Det har därför saknats resurser för genomförandet. I SCB:s 
medborgarundersökning hösten 2017 är de områden som bör prioriteras i Nöjd-Medborgar- 
Index (NMI) Grundskolan, Gator och vägar och Miljöarbete. 

 

 
Ta fram förslag för att under 2017 kunna införa barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn och 
utbildning 

Rojyar Khalili Slutförd 100% 2016-04-11 2017-06-30 

 
Kommunstyrelsen fattade beslut i december om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid 
under 2018 på Metallens förskola. Barnomsorg på obekväm arbetstid ska erbjudas söndag - 
söndag samtliga dagar under året. Riktlinjer finns framtagna. 

 

 
Utvärdera effekt och resultat utifrån införandet av LOV i hemtjänsten 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård Kerstin Sjöberg Slutförd 100% 2016-04-11 2017-06-30 
och omsorg Axelsson, Ann-     

 Christin Ahl     
 Vallgren     

 
Ärende skrivet till kommunstyrelsen. 
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 Mål: Alla ska känna sig trygga i kommunens verksamheter  
 

Förbättra och systematisera det förebyggande och dokumenterade arbetet för att 
förhindra diskriminering och kränkande behandling på samtliga skolor och 
förskolor 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn 
och utbildning 

Rita Jönsson, 
Kristina 
Lohman 

Pågående 50% 2017-01-01 2018-06-30 

Under första halvåret 2017 har arbetet med att förbättra och systematisera det förebyggande 
arbetet skett på enhetsnivå. Ett arbete pågår inom sektor barn och utbildning för att 
ytterligare kvalitetssäkra arbetet. Sektorerna måste också samordna detta arbete. 
 
Förskolorna har under året genomfört utbildningsinsatser som riktats både mot förskolechefer 

och förskolans personal. Ett fördjupat arbete med likabehandlingsplanerna har genomförts på 
förskolorna. 
Sektorn har analyserat och identifierat ett stort behov av utbildningsinsatser inom detta område 
och planerar att genomföra dessa som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 
kommer att omfatta hela utbildningssektorn, från förskola till vuxenutbildning. 

 
 

Utifrån resultat i brukarindex skapa handlingsplaner för särskilt boende inom 
äldreomsorgen 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård Kerstin Sjöberg Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 
och omsorg Axelsson, Ann-     

 Christin Ahl     
 Vallgren     

Utifrån resultat på enkät till våra brukare på särskilt boende (aktiviteter/utomhusaktiviteter) 
samt KKiK - serviceutbud har samtliga särskilda boenden valt ut områden och upprättat 
handlingsplaner för att förbättra resultatet i brukarindex. Vid uppföljning visar det sig att flera 
boenden bl.a. har utökat antal planerade aktiviteter för brukarna framförallt på helgerna. Övrigt 
som fokuserats på är t.ex. välja tid för nattvila och uppstigning: Vi har under året arbetat för att 
utveckla genomförandeplanen genom den enskildes delaktighet i utförandet av insatser. Pratat 
om vikten av att fråga den enskilde och inte utföra insatsen i första hand då det passar 
verksamheten bäst. Förbättra resultatet avseende nattmål/kvällsmål: Kostombuden har mer 
aktivt burit ämnet till sina kollegor. Chef uppmuntrar medarbetare till att aktivt erbjuda och 
inte bara fråga. Nattfastemätning visar att tid för nattfasta minskat.  Särskild tjänst att jobba 
med brukarfokus: Startade 170904 och effekter har inte kunnat ses än 
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Säkra att samtliga med beslut om biståndsinsats har relevant genomförandeplan 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Kristina Muda, 
Ann-Christin 
Ahl Vallgren 

Slutförd 100% 2016-04-11 2017-06-30 

 
Det prioriterade uppdraget visar förbättrat resultat på gruppbostäder från 50 % till 96 % under 
2017. Förändringen gäller troligen kvaliteten i planerna och att de är aktuella. Antalet är i 
allmänhet uppfyllt. När det gäller att upprätta och kvalitetssäkra genomförandeplaner ser 
sektorn en stor framgång hos de enheter som haft tillgång till en stödpedagog. Stödpedagogens 
roll i detta arbete har varit att stödja personal att formulera mål i genomförandeplaner utifrån 
brukarens delaktighet och självbestämmande. Stödpedagogen har även varit ett stöd i de 
uppföljningar som gjorts av genomförandeplanen tillsammans med brukaren månadsvis. 
Sektorn har gjort ett omtag kring grundläggande utbildning inom LSS lagstiftning och 
upprättande av genomförandeplaner där samtlig personal inom LSS-området har genomfört 
utbildningen. 
LSS 
Siffrorna visar på goda resultat i antalet upprättade genomförandeplaner i genomsnitt inom 
området LSS. Ett utvecklingsarbete har skett inom området genom ett aktivt arbete med 
genomförandeplaner. Personal har fått mer kunskap och bättre metoder för att arbeta med 
genomförandeplaner. Ett förtydligande inom personalgruppen avseende rollfördelning i arbetet 
kring brukares genomförandeplaner har även skett. Fortsatt fokus och utvecklingsarbete är att 
tydliggöra hur det ska arbetas med ett mål i genomförandeplaner. Ett förbättringsområde finns 
avseende tillvägagången i upprättandet av genomförandeplaner med brukaren samt även kring 
förståelsen av genomförandeplaner som arbetsverktyg för brukarens bästa. 
Genom att sektorn inrättat en samordnartjänst för ledsagar- och avlösarservice har vi gjort 
förbättringar. Under året har det upprättats genomförandeplaner hos de brukare som är 
beviljade insatser i form av ledsagare och avlösare. Detta var tidigare ett eftersatt område. 
 
IFO - barn och unga 
Stickprov har tagit på aktuella ärenden. En minskning av antalet genomförandeplaner beror på 
att många som fått bistånd beviljat visar senare vara motiverade till stöd. Inget arbete med 
genomförandeplanen har därför gjorts. Siffrorna visar på goda resultat i antalet upprättade 
genomförandeplaner i genomsnitt inom området IFO. Ett löpande förbättringsområde är att 
dokumentationen är god enligt lagstiftning och uppdaterad för att säkerställa kvaliteten för 
brukaren. 
I verksamheterna är det svårt att få genomförandeplanen som ett arbetsverktyg för brukare och 
personal i det dagliga arbetet, vilket är ett utvecklingsområde som sektorn behöver arbeta med i 
arbetslagen. 
Hos flera av de barn och ungdomar som är placerade finns behov av uppföljning och revidering 
av genomförandeplaner, något som socialsekreterarna med uppföljningsansvar har ett område 
att utveckla och genomföra. 

Mål: Vid behov av stöd och omsorg ska genomförandet i kommunens 
verksamheter präglas av individuell delaktighet och inflytande 
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På kommunens egna HVB för ensamkommande barn och unga har 100 % upprättade 
genomförandeplaner. I ett fåtal ärenden finns behov av att uppdatera genomförandeplanen. 
Sektor social omsorg har arbetat aktivt med att upprätta genomförandeplan med brukarens 
delaktighet och inflytande främst inom LSS. Siffrorna visar på goda resultat i antalet upprättade 
genomförandeplaner i genomsnitt inom både området LSS och IFO. Detta är ett arbete som ska 
ske löpande inom sektorn. 

 
 

Utveckla arbetet med egna familjehem avseende både kvalitet och ökat antal 
platser. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Kristina Muda, 
Birgitta Öhman 

Slutförd 100% 2016-04-11 2017-06-30 

Under 2017 års första halvår har ett omtag skett genom uppstart med planeringsdag inom 
familjehemssekreterargruppen och därigenom strukturerat upp det fortsatta förbättringsarbetet. 
Rekrytering har skett under våren vilket lett till att i augusti 2017 är det återigen 4 
familjehemssekreterare. 
Fokusområden 2017: 
Att rekrytera och utreda familjehem kontinuerligt, i samma mall och i samma formulär för en 
kvalitetssäkring. 
Familjehemssekreterarna behöver utarbeta en metod, utredningsmall och underlag och 
tydliggöra syftet med en familjehemsutredning. 
Strukturera upp aktiviteter i årshjul för att effektivisera rekryteringsperiod med en 
utredningsmetod. 
Start: Hösten 2017 
Att ge stöd och handledning till kommunens rekryterade familjehem, både regelbundet, 
uppsökande och vid behov. 
Beredskap har påbörjats för att säkerställa behovet av stöd till kommunens egna familjehem 
under andra tider än kontorstider. 
Familjehemssekreterarna ska skapa en mall och ev. revidera checklista för vad som bör tas upp 
vid systematisk uppföljning av familjehem. 
Boka uppföljningsmöte med familjehemmet innan hembesök avslutas. 
Att ge av kommunens familjehem kontinuerlig utbildning samt erbjuda möjligheten att delta 
vid tema-träffar. 

 
Utveckla stöd och ta fram fler familjehem 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Annica 
Ottosson 

Pågående 100% 2017-01-01 2018-12-31 

Under 2017 års första halvår skedde ett omtag genom uppstart med planeringsdag inom 
familjehemssekreterargruppen som strukturerade upp det fortsatta förbättringsarbetet. Från 
augusti 2017 var det återigen 4 familjehemssekreterare i gruppen. 
Fokusområden 2017 har varit att rekrytera och utreda familjehem kontinuerligt, i samma mall 
och i samma formulär för en kvalitetssäkring samt att ge stöd och handledning till kommunens 
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Rekryterade familjehem. Stödet/ handledningen skulle ske regelbundet, uppsökande och 
vid behov. 
Familjehemssekreterarna skulle under 2017 utarbeta en metod, utredningsmall, underlag 
och tydliggöra syftet med en familjehemsutredning. 
Ett förslag är framtaget men inte implementerat än. 
Under 2018 finns behov av att säkerställa matchning av barn/unga och familjehem. 
Behov finns att systematiskt säkerställa att uppföljning av nya familjehem sker och att de 
äldre familjehemmen är utredda på liknande sätt som de nya familjehemmen blir idag. 
Familjehemssekreterarna har inte strukturera upp aktiviteter i årshjul för att effektivisera 
rekryteringsperiod och träffar under 2017. 
Ett årshjul är inte framtaget men under 2017 har kommunens egna familjehem haft 2 
föreläsningar samt drop-in fika i samband med jul. 
Rekryteringar har skett i bland annat Ingelsta och sker kontinuerligt och det har 
uppmärksammats att rekrytering på köpcentrum är en positiv plats för rekrytering. Positiv 
respons från allmänheten sker vid rekryteringarna och kontakt kan tas med 
familjehemssekreterarna ett år efter första träff på köpcentrum. 
Under 2017 påbörjades åtta familjehemsutredningar. Av dessa har fyra utredningar avslutats 
och tre familjehem kan idag ha uppdrag från Finspångs kommun, en utredning ha avbrutits och 
tre utredningar är inte avslutade. 
Under hösten 2017 utbildades två familjehemssekreterare i "Ett hem att växa i". Planeringen är 
att denna utbildning ska ges till samtliga av kommunens egna familjehem. En inbjudan har 
sänts ut till 8 st kommunens egna familjehem för utbildning i februari 2018. Behov finns att 6 st 
familjehem tackar ja till erbjudandet för att utbildningen ska kunna genomföras. 
För att säkerställa att uppföljningar sker i familjehem ska vid varje träff bokas nytt besök. 
Uppföljningar har ej bokats vid uppföljningar under 2017 vilken kan ha sin orsak i 
omsättningen av barnhandläggare. 
Vid varje övervägande av vården (var 6e månad) sker uppföljning i familjehemmet tillsammans 
med barnets socialsekreterare. Denna form av uppföljning ger en samsyn kring barnet och 
familjehem och kan underlätta i dialoger om ex ersättningar. 
Utökning har skett av antalet besök i familjehem utefter behov utan barnets socialsekreterare. 
Nya familjehem och de familjehem som har komplicerade placeringar får idag mer frekventa 
hembesök. Stödet idag upplevs som efterfrågestyrt. 
Under 2017 startades beredskapstelefonen. Syftet med den är att säkerställa behovet av stöd till 
kommunens egna familjehem under andra tider än kontorstider. Utvärdering pågår årsskiftet 
2017/ 2018 avseende beredskapstelefonen och den ökade tillgängligheten och beräknas vara 
klart under första kvartalet 2018. En enkät har sänts ut via esMaker till kommunens egna 
familjehem för att få ta del av deras upplevelse. 
Under hösten 2017 har det varit stor frånvaro i familjehemssekreterargruppen vilket inneburet 
att planen för hösten 2017 har tappat fart då fokus har varit det dagliga arbetet för 
familjehemssekreterarna. 

144



Redovisning av prioriterade uppdrag 2017 23 

Ta fram åtgärder för aktivt socialt arbete för att förebygga placeringar 
 

 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Social 
omsorg 

Annica 
Ottosson 

Slutförd 100% 2017-01-01 2017-06-30 

 
Under 2017 har arbetet med att förebygga placeringar fortsatt.  
 
Utifrån det övergripande analysarbete avseende individ och familjeomsorgen som 
genomfördes under 2015-2016 har arbetet med handlingsplanen fortskridit inom barn- och 
ungdomsvården. Revisionens granskning under vintern 2016 med uppmärksammade 
utvecklingsområden har förts in i sektorns handlingsplan för individ- och familjeomsorgens 
barn- och ungdomsvård. 
Uppföljningsarbete gällande placeringskostnader genomförs på individnivå varje månad och 
sammanställs, så att sektorn har kontroll över placeringskostnader och dess prognoser. 
Sektorn står inför stora utmaningar att rekrytera och behålla kompetenta socialsekreterare. 
Detta är en utmaning som delas med de flesta kommuner i landet. Åtgärder har genomförts för 
att rekrytera och kompetensutveckla medarbetare samt bidra till att vi är en attraktiv 
arbetsgivare. 
Genomförande av aktivt tvärsektoriellt arbete med bl.a samverkan med skola och förskola, för 
att sätta fokus på tidiga insatser. 
Det har skett en revidering av flödesschema mellan myndighetskontor och utförarenhet. Syftet 
är att få fler motiverade klienter till sitt personliga förändringsarbete. Detta möjliggör att 
klienterna får ett tidigare och snabbare stöd från utförarenheten. 
Kompetensutveckling har genomförts under 2017 avseende ett uppföljningsverktyg LOKE 
(Lokal Evidens) för individ- och familjeomsorgens utförarenheter. 
Sektorn arbetar aktivt med omvärldsfaktorer för att ta del av andra kommuners goda exempel 
på evidensbaserade metoder. 
Sektorn har påbörjat en kartläggning av placerade vuxna inom individ och familjeomsorgen. 
Kartläggningens syfte är att beskriva nuläget och ta fram förslag på förbättringsområden. I 
kartläggningen redovisas målgruppen utifrån nationella register/statistik samt sammanvägt 
resultat utifrån individuell granskning av brukares akter i Finspångs kommun. 

 
 

Utveckla digitalt uppföljningssystem för det systematiska lednings- och 
kvalitetssystemet inom socialtjänsten med start inom äldreomsorg 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård Kerstin Sjöberg Pågående 30% 2016-04-11 2018-12-31 
och omsorg Axelsson, Ann-     

 Christin Ahl     
 Vallgren,     
 Katarina     
 Löwgren     

Revidering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjat. Sektorerna vård och 
omsorg, social omsorg och kultur och bildning samverkar i frågan. Uppdraget är försenat på 
grund av revideringen av dokumentet. Revideringen beslutas i kommunstyrelsen under hösten. 
Vård och omsorg har fått genomgång av digitala möjligheter i Stratsys. 
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Kartlägga och planera för revidering och eventuell utökning av antal platser 
inom ÄO och LSS-omsorg/socialpsykiatri. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård 
och omsorg 

Kristina Muda, 
Ann-Christin 
Ahl Vallgren 

Avbruten 50% 2016-04-11 2017-06-30 

Ett förbättringsarbete har skett inom sektorn avseende flödesschema och rutiner för hur platser 
fördelas inom sektorn när beslut tagits om boende med särskild service enligt LSS. 
Planen är att revidering av boendespecificering ska ske årligen utifrån både nuläge och framtida 
behov av boendeplatser inom LSS och kommunala psykiatrin. Denna boendespecificering 
inkluderar även kommunens externt köpta platser. 
Behov finns av utökning av platser motsvarande en gruppbostad. Behov finns även att växla 
om en gruppbostad utifrån tillgänglighetsaspekten. Då en av nuvarande gruppbostäder är 
lokaliserat i ett trapphus, detta har medfört att flera av brukarna inte kan förflytta sig inom 
gruppbostaden. 
 
Sektor Vård och omsorg har fått ett nytt prioriterat uppdrag "Kartlägg och planera för 
revidering och eventuell utökning av platser inom äldreomsorgen". Vård pch omsorg 
redovisar sina åtgärder under det uppdraget. 

 
 

Kartlägga och planera för revidering och eventuell utökning av antal platser inom 
äldreomsorg 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård Kerstin Sjöberg Pågående 20% 2017-01-31 2018-12-31 
och omsorg Axelsson, Ann-     

 Christin Ahl     
 Vallgren, Anna     
 Creutz     

Hällestadgården och Åstugan är ett populärt boende, dit många äldre önskar flytta till då de 
beviljas plats på särskilt boende. På uppdrag av sektor vård och omsorg har Vallonbygden som 
ägare till Hällestadgården tagit fram en nybyggnadskarta och konstaterat att det är möjligt att 
bygga ut Hällestadgården med 12 lägenheter och Åstugan med 4 lägenheter. 
Inom sektorn ser vi flera positiva effekter av att göra denna utbyggnad förutom att det är ett 
populärt boende bland brukare, anhöriga och medarbetare. Hällestad hemtjänst har flyttat till 
egna lokaler, i och med det frigörs plats för fler medarbetare i befintliga utrymmen 
(omklädningsrum och personalrum). Det finns redan nu plats för fler brukare i matsalen och 
andra gemensamma utrymmen. Vi behöver i princip endast bygga till lägenheter och inte mer 
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. 
Åstugan är en liten demensavdelning som idag kräver mycket personal på få platser. I det fall 
vi ökar platserna till en avdelning om 10 lägenheter får vi en betydligt mer kostnadseffektiv 
verksamhet. 
På Hällestadgården finns ett unikt samarbete med föreningslivet och kyrkorna som gynnar 
verksamheten och bidrar till att det är liv och rörelse i huset. Dessutom kommer varje dag 
gäster utifrån och äter i matsalen vilket också bidrar till en trevlig miljö. 
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I mötena med Vallonbygden har även tankar att uppföra 3-4 seniorbostäder/trygghetsbostäder i 
nära anslutning till ett utbyggt Hällestadgården/Åstugan förts på tal med syfte att i ännu högre 
grad kunna samutnyttja de verksamheter som finns på Hällestadgården. 
Vallonbygden har lämnat ett förslag på hyresavtal på om- och tillbyggnad av 
Hällestadgården/Åstugan. 
Det är möjligt att detaljplanen vinner laga kraft på försommaren och att byggnationen 
eventuellt kan starta i höst. 
Arbetsgrupp inom sektor Vård och omsorg är bildad för att göra en kostnadsanalys samt 
omvärldsbevaka hur andra kommuner hanterat de höga hyreskostnader som en nybyggnation 
innebär. 
Sektor vård och omsorg och sektor samhällsbyggnad samarbetar strategiskt och kontinuerligt 
utifrån var och ens kompetensområde. 
Anledning till förseningen är uppdragets komplexitet. Detaljplan och bygglov ska finnas för 
objektet. Arkitekt ska rita ett förslag som ska kostnadsberäknas och sektorn ska utreda 
möjlighet och konsekvenser att genomföra utökningen av boendeplatser. 
Planeringen är att kunna presentera ett förslag till kommunstyrelsen innan sommaren 2018. 

 
 
 

 
 Mål: Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet  

 
Införa ett skolföreningskoncept för ökad delaktighet, demokrati och ökad rörelse 
bland eleverna på Finspångs grundskolor 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Finspångs 
kommun 

Jonas 
Andersson 

Försenad 30% 2017-01-01 2017-12-31 

 
Ett planeringsmöte med en regional skolföreningsutvecklare hölls under maj månad. 
Tilltänkt målgrupp för detta koncept är högstadieelever på Nyhemsskolan och Grosvadsskolan.  
Den regionala skolföreningsutvecklaren som är knuten till initiativet bokade in ett möte med 
rektorer på Nyhemsskolan och Grosvadsskolan. 
Intresset från skolorna och dess rektorer har inte varit låg. Det menas att det inte finns extra 
resurser att plocka fram till detta. Skolföreningsutvecklaren har bokat in träffar med skolorna 
och förklarat för dem att det inte krävs några stora extra resurser utan att det snarare handlar 
om att ett vuxenstöd behöver finnas till hands. 
Viggestorpsskolan har uttryckt intresse och den regionala skolföreningsutvecklaren väntar 
på att få till ett möte. Förhoppning om att Skol-IF kan initieras under vårterminen 2018. 
Under tiden har ytterligare kontakts tagits med grundskolorna Hällestad, Högalid, 
Lotorp och Storängsskolan. 
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Utveckla skolbiblioteken (anm. inom budgetramen) 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn och 
utbildning 

Kristina 
Lohman 

Försenad 50% 2016-04-12 2017-06-30 

 
Sektorchefer, bibliotekschef, utbildningsråd och en utbildningsstrateg från sektor barn och 
utbildning deltog i november på Skolbibliotekskonferens i Linköping. Information kring 
Fokusbibliotek, Linköpings modell för skolbibliotek, inhämtades. En modell för Finspångs 
skolbibliotek i grundskolan diskuterades fram. Skolbibliotekarierna läggs organisatoriskt 
under bibliotekschefen. Grundskolorna ansöker om att ta del av skolbiblioteksutvecklingen. 
Fyra rektorer har inkommit med önskemål om deltagande. Rekrytering av bibliotekarier pågår. 
Rekryteringsläget är svårt. För tre rektorsområden har en lösning skapats. 
Arbetet för att utveckla skolbiblioteken generellt är försenat på grund av det svåra 
rekryteringsläget. 
Under hösten har rekrytering av bibliotekschef skett. Utvecklingen av skolbiblioteken har 
pausats. För de skolor som en lösning skapades för under våren har arbetet med att bygga upp 
en verksamhet påbörjats. 

 

 
Aktivt arbete för att öka likvärdigheten i studieresultat oavsett kön 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn och 
utbildning 

Rita Jönsson, 
Kristina 
Lohman 

Pågående 50% 2017-01-01 2018-12-31 

Under våren 2017 har planering för utbildning av personal inom grundskola samt planering för 
införskaffande av adekvata hjälpmedel i form av verktyg och plattformar för grundskola och 
förskola gjorts. Utbildningsinsatser för grundskola och förskola påbörjas under hösten 2017 och 
inköp av verktyg och licenser till plattformar som stödjer detta utvecklingsarbete påbörjas. 

 
 

Utöver att erbjuda digitala verktyg för att på så sätt stödja elevernas arbete med att nå målen 
behöver också insatser göras för att arbeta med pedagogernas förhållningssätt och elevernas 
attityder till lärande. Stöd för detta finns i aktuell forskning. 
Resultaten som detta leder till kan ännu inte avläsas i verksamheten. 

 

 
Ta fram en plan för skolbiblioteken inom hela utbildningssektorn 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn och 
utbildning 

Kristina 
Lohman 

Avbruten 0% 2017-01-01 2017-06-30 

 
Se det prioriterat uppdrag "Utveckla skolbiblioteken." 
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Ta fram handlingsplan för samverkan med universitet och högskolor 
 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Rita Jönsson, 
Ylva Svensson 

Försenad 50% 2016-04-12 2016-12-31 

 
I nuläget sker strukturerad samverkan kring den verksamhetsförlagda delen av 
lärarutbildningen (VFU). 
 
Samverkansavtal upprättades 20170701 mellan kommunen och LIU för lärarutbildning, vilket 
innefattar samtliga skol- och förskoleenheter inom kommunens gränser. Ytterligare samverkan 
sker genom avtal med LiU kring socionomutbildningen, samt med gymnasieelever från Curt 
Nicolin Gymnasiets vård- och omsorgsutbildning. Samverkan sker även med 
vuxenutbildningen, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeututbildningen dock utan 
avtal. 
Samverkansavtal med universitet och högskolor är en punkt på KS 20180122. 

 

 
Genomföra systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskola och vuxenutbildning 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Kristina 
Lohman 

Slutförd 100% 2016-04-12 2016-12-31 

Under våren har verksamhetsplaner för enheterna färdigställts och i möjligaste mån 
koordinerats med budget. Under inledningen av höstterminen har analys av resultaten för 
läsåret 2016/17 inletts. Som stöd för detta arbete deltar verksamheterna i det gemensamt 
anordnade analysforumet. Resultatet av analysen ligger till grund för den 
verksamhetsplanering med tillhörande budgetarbete som inleds under oktober månad. 
 
Verksamhetsplanerna ligger till grund för uppföljning av verksamhetsåret 2017 i respektive 
enhet, och kommer att systematiseras i det utvecklingsarbete den nya utbildningssektorn 
genomför. 
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 Mål: Attraktiv arbetsplats  

 
Utarbeta strategi, handlingsplan och kanaler för marknadsföring av kommunen 
som arbetsgivare 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Slutförd 100% 2016-04-12 2017-06-30 

Finspångs kommun har anställt en studentmedarbetare som tillsammans med HR-avdelningen 
och avdelningen för kommunikation, ska arbeta med att utarbeta en strategi, handlingsplan och 
kanaler för marknadsföring av kommunen som arbetsgivare. Ett tydligt formulerat uppdrag 
finns. Strategi och handlingsplan är framtagen som hanterats i kommunstyrelsen den 22 januari 
där kommunstyrelsen beslutat: 
1. Att utifrån det prioriterade uppdraget fastställa strategi för attraktiv arbetsgivare 
2. Att fastställa handlingsplan för 2018 

 
Ta fram handlingsplan för samverkan med universitet och högskolor 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Avbruten 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Arbete med att ta fram en handlingsplan för samverkan med universitet och högskolor har 
genomförts. 
Dialog har förts med sektorcheferna och en handlingsplan är framtagen som är hanterad i 
kommunledningsgruppen, 
Handlingsplanen har presenterats för kommunstyrelsen som ett informationsärende den 22 
januari och har beslutats om den 5 februari. 

 
Utveckla personal- och kompetensförsörjningsplan 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Försenad 10% 2016-04-12 2017-12-31 

Arbetet med att utveckla personal- och kompetensförsörjningsplanen har försenats. Ett omtag 
där en nystart av uppdraget med ny sammankallande och ny projektgrupp kommer att göras. 
Uppdraget beräknas vara slutfört först första halvåret 2018. 

 
Enheter med arbetsrelaterad sjukfrånvaro ska prioriteras genom riktade insatser 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Slutförd 100% 2016-04-12 2018-12-31 

HR-avdelningen har tillsammans med samtliga enhetschefer kartlagt arbetsrelaterad frånvaro 
på individnivå inom varje enhet. Kartläggningen visade en viss skillnad mellan sektorerna. 
Inom sektor barn och utbildning, social Omsorg samt inom vård och omsorg är stress den 
vanligaste orsaken till arbetsrelaterad frånvaro, men det förekommer också belastningsskador. 
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Det är inom dessa sektorer som arbetsrelaterad sjukfrånvaro är vanligast. Inom sektor kultur 
och bildning är det främst konflikter och brister i samarbete som orsakar arbetsrelaterad 
sjukfrånvaro och inom samhällsbyggnad och ledningsstaben är det främst fysiska skador i 
arbetet som orsakar arbetsrelaterad sjukfrånvaro. 
Enhetsspecifika insatser för att minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro planeras och genomförs av 
ansvarig chef och vid behov med stöd av resurser på HR-avdelningen och företagshälsovården. 
Exempel på insatser som genomförts på enhetsnivå under 2017 är individuell handledning, 
föreläsningar om stress och stresshantering, anpassning/förenkling av arbetsuppgifter, 
anpassning/ändring av schematider, minskad arbetstid för enskild medarbetare, utökning av 
resurser och kompetens, konfliktlösningsinsatser, arbetsförmågebedömningar, införskaffande 
av hjälpmedel, översyn av processer samt förflyttning. 

 
 

Ta fram förslag för på var och hur försök med arbetstidsförkortning skulle kunna 
genomföras baserat på arbetsmiljömätningar, ekonomi och liknande försök. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Slutförd 100% 2016-04-12 2017-03-31 

Student vid Linköpings Universitet har genomfört en sammanfattning av försök med reducerad 
arbetstid i Göteborg. 
Arbetsgrupp är framtagen och arbete med att ta fram förslag pågår där även en beräkning på 
kostnad för genomförande ska presenteras. 
Arbetsgruppen har tagit fram en rapport men rapporten är inte återrapporterad till 
kommunstyrelsen under 2016. 
Återrapportering har skett till Arbetsgivardelegationen 2017-01-12.. Komplettering kring 
socialsekreterarna önskades. Utökat uppdrag har genomförts och återrapporterats till 
arbetsgivardelegation 2017-03-07 och slutrapport presenterad i arbetsgivardelegation 2017-04- 
05. Arbetsgivardelegationen har bordlagt ärendet. Nytt prioriterat uppdrag finns för 2017. I 
samband med Arbetsgivardelegation 2017-06-13 beslutades att ärendet ska presenteras i 
kommunstyrelsen. Informationsärende tas upp i KS 2017-09-04. 
Uppdraget är genomfört och slutredovisat i kommunstyrelsen 2017-12-18. Beslut är taget enligt 
följande: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Att ta informationen och återrapportering av det prioriterade uppdraget till protokollet med 
notering om att kommunstyrelsen återkommer till förvaltningen med nytt uppdrag om 
önskemål om genomförande av en testverksamhet med arbetstidsförkortning finns. 

 

Presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga 
delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna. 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman, 
Anna Creutz 

Slutförd 100% 2016-01-01 2017-03-31 

Uppdraget är slutfört och återrapporterat i kommunstyrelsen. Nytt uppdrag har erhållits. 
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Ta fram förslag på vilka service och stödfunktioner som behövs för att möjliggöra 
aktivt och närvarande ledarskap 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman Slutförd 100% 2017-01-01 2017-12-31 

Uppdraget har hanteras genom att HR-konsult tillsammans med ansvariga chefer gjort en 
uppföljning kring vilka service och stödfunktioner som saknas. 
Vissa chefsområden upplevs som orimliga, på grund av för många underställda medarbetare 
och/eller flera mindre enheter som geografiskt är utspritt. Dessa två omständigheter försvårar 
möjligheten att utöva ett aktivt och närvarande ledarskap. 
Samtal har förts med organisationens chefer om stödfunktioner och om möjligheten att utöva 
ett aktivt och närvarande ledarskap. När det gäller stödfunktioner är det framförallt två 
funktioner som lyfts som särskilt saknas. Det är dels stöd i fastighetsfrågor och dels i juridiska 
frågor. Cheferna upplever generellt att dessa frågor tar mycket tid och kräver kompetens de 
saknar. Cheferna uttrycker en önskan om att dessa kompetenser ska finnas antingen på 
kommunövergripande nivå eller på central sektornivå. 
Det administrativa stödet upplevs av många chefer som tillfredsställande, men det finns chefer 
som upplever kompetens- och/eller tidsbrist hos administratörer, vilket medför att cheferna 
själva utför vissa administratörsuppgifter. Cheferna efterfrågar i vissa fall mer administrativt 
stöd och i vissa fall kompetensutveckling av administratörerna. 

 
 

 
Ta fram modell för att stimulera till förbättringar och innovationer i 
verksamheterna 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Helen Wallman, 
Eva Carlbrink 

Pågående 20% 2016-04-12 2018-12-31 

Arbetet med Ledarstegen (en modell för att stimulera förbättringar i verksamheten) har pågått 
inom sektor social omsorg. I bemanningsprojektet har arbetet med processkartläggning av 
nuläget kring anskaffande av vikarier inneburit att det tagits fram en mängd förbättringsförslag 
som håller på att implementeras. En modell för processkartläggning tar tagits fram men inte 
implementerats i större sammanhang. 

Mål: Engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är 
professionella i sin yrkesutövning 
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 Mål: Finspång ska ha ekonomisk kontroll  

 
Ökad styrning av verksamhetens inköp och genomföra översyn av 
inköpsorganisationen 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Bo Broomé Pågående 40% 2016-04-21 2018-06-30 

Under hösten engagerades sektorekonomer i arbetet med inköpsorganisationen. Erfarenheter 
från bland annat Linköpings kommun delgavs från de två ekonomer som tidigare arbetat där. 
En gemensam tanke formades att det vore bra om inte bäst att införandet av den formella 
inköpsorganisationen sker samtidigt med att elektroniska inköpsrutiner via Raindance 
(marknadsplatsen) införs. 
Under årets senare del har erfarenheter från kringliggande kommuner inhämtats genom att ett 
nätverk för inköpssamordnare startats upp. Nätverket består av kommuner med tidigare 
gemensamma erfarenheter utifrån kundrelationer med Upphandlingscenter som 
inköpscentral. Nätverket har som ambition att mötas var annan månad och byter erfarenheter 
utifrån de likartade förhållanden som råder för kommuner i samma storlek. Deltagare i 
nätverket är Kommunerna: Finspång, Kinda, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidaberg. 

 

Synliggöra enheternas resultat och analyser i tertialrapporter, delårsbokslut och 
bokslut 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Anette Asklöf Pågående 60% 2017-01-01 2018-12-31 

Arbetet med verksamhetsplaner (sektornivå) och aktivitetsplaner (enhetsnivå) har fortsatt 
under året. Ekonomi- och styrningsavdelningen stöttar sektorer och enheter med att ta fram 
relevanta nyckeltal. Månadsrapporterna till kommunstyrelsen innehåller numera nyckeltal på 
sektornivå. Ekonomi- och styrningsavdelningen fortsätter att utveckla systemstöd för 
uppföljning av mål, uppdrag, aktiviteter och indikatorer på sektors- och enhetsnivå. Uppdraget 
fortsätter under 2018 
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Ta fram regelverk för att ta med över- och underskott till kommande år 
 

 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Anette Asklöf Pågående 35% 2016-04-21 2018-12-31 

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

 
Ta fram en långsiktig plan för investeringsutrymme och skuldutveckling 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Anette Asklöf Försenad 20% 2016-04-21 2018-12-31 

En tioårig budgetplan finns. Det råder dock stora oklarheter kring kommande 
investeringsbehov. En långsiktig planering av verksamhetsutbyggnad kopplat till 
befolkningsutveckling behövs som grund. Ett nytt mål för befolkningsutvecklingen har antagits 
av kommunfullmäktige vilket påverkar investeringsbehovet. Under våren 2018 kommer 
ytterligare kompetens att tillföras kring upprättandet av långtidsplaner. 

 
 
 

 Mål: Effektivt resursutnyttjande  
 

Utveckla effektivitets- och produktionsmått kopplat till kvalitet 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Ledningsstab Anette Asklöf Pågående 30% 2016-04-21 2018-12-31 

Måtten ska tas fram i verksamhetsplanerna, av respektive sektor och enhet i samarbete med 
verksamhetscontroller och kvalitetsstrateg. Några sektorer har kommit längre än andra. 
Uppdraget behöver breddas och aktualiseras i sektorerna. 

 
 

Skapa ett socioekonomiskt resursfördelningssystem inom grundskolan och 
fritidshem 
Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Barn och 
utbildning 

Anders Wiklund Pågående 20% 2016-04-21 2018-06-30 

En arbetsgrupp behöver tillsättas inom förskola och grundskola för att ta fram ett förslag till 
ett nytt resursfördelningssystem. 
 
Uppdraget har legat vilande på grund av omorganisation och chefsbyten. 
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Ekonomisk och verksamhetsmässig genomlysning av gymnasieskolan 
 

 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Kultur 
och bildning 

Kristina 
Lohman 

Slutförd 100% 2016-04-21 2017-06-30 

Under våren 2017 har sektorns verksamheter genomlysts utifrån verksamhetsuppdrag och 
resursutnyttjande. Ett förslag på åtgärder är upprättat och arbetet med insatser är påbörjat, 
främst gällande lokaler och modell för resurstilldelning. Arbetet med lokaler beräknas klart 
under oktober. 
Resurstilldelningsmodellen innebär att all tilldelning av medel sker via sektorledning 
oberoende av om resurserna kan hänföras till ramtilldelning, statsbidrag eller andra intäkter. 

 

 
Ta fram en lokalstrategisk plan 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor 
Samhällsbyggnad 

Fredrik 
Björkman 

Pågående 10% 2016-04-21 2018-12-31 

Delar som genomförts under 2017 är: 
1. Ca 50% av kommunens fastigheter har under året bedömts ur ett tekniskt perspektiv genom 
Vallonbygden, 
2. En lokalplaneringsprocess för kommunens verksamheter har utarbetats, beslutats i 
lokalgruppen. Lokalprocessen bidrar till att skapa en tydlighet i vilken ordning olika aktiviteter 
i processen sker samt vem som ansvarar för att det blir utfört. 
3. En gränsdragningslista mellan Förvaltade fastigheter samt kommunens verksamheter har 
fastställts i Lokalgruppen 
4. Budgeten inför 2018 har processats mellan Kommunen och Vallonbygden och föredragits i 
KS inför budgetbeslut. 
5. Underlag innehållande förslag och rekommendationer till underhållsinveteringar har 
utarbetats och redovisats av Vallonbyggden 
6. Behovsbeskrivning gällande äldreboenden, LSS har inkommit från verksamheterna. 
Viktiga åtgärder under 2018 är att stärka Förvaltade fastigheter i beställarrollen kompetens för 
fastighetsstrateg, Projektledare och ev. energirådgivare samt ev. chef. 

 

 
Ta fram förslag på brytpunkt för övergång hemtjänst/särskilt boende 

 

Enhet Ansvarig Status Genomförande Startdatum Slutdatum 

Sektor Vård Kerstin Sjöberg Slutförd 100% 2016-04-21 2017-12-31 
och omsorg Axelsson, Ann-     

 Christin Ahl     
 Vallgren     

Sektorn har rådfrågat juridisk kompetens avseende brytpunkt. Juristen menar att kommuner 
inte kan fatta generella beslut utan att bedömning av brytpunkt ska ske utifrån varje enskilt fall. 
Ärendet redovisas till kommunstyrelsen under hösten. 

155



  

 

Linda Johansson 

2018-02-15  1 (1)  

Dnr KS.2018.0209  

  

 

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  

 

 

 

 

 

Årsavstämning finansrapporten 2017 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har i enlighet med finanspolicyn sammanställt en årsavstämning av 
finansrapporten. Rapporten innehåller en uppföljning av kassaflödesbudgeten, 
räntenettot, sammanställning av genomförda affärer under året samt kommunens 
kundförluster. 

 

Förslag till beslut 

1. Att godkänna informationen 
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ÅRSAVSTÄMNING FINANSRAPPORTEN 2017

Uppföljning kassaflödesbudget 2016 2016 2017 2017

belopp i tkr Budget Bokslut Budget Bokslut

Den löpande verksamheten

Årets resultat 14 102 75 988 12 515 22 893

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 48 714 44 767 52 662 47 373

Nedskrivning 0 6 836 0 0

Avsättning pensionsskuld mm 1 361 13 284 7 1 717

Övriga ej rörelsepåverkande poster 0 -17 275 0 298 bl a upplösning infrastrukturbidrag

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapitalet 64 177 123 600 65 184 72 281

Förändring i rörelsekapital

Ökning av varulager 0 87 0 -155

Ökning/minskn exploatering 0 -3 612 0 1 414

Ökning/minskning av fordringar 3 640 -29 579 0 33 561 Minskade stadsbidragsfordringar

Ökning/minskning kortfristiga placeringar 0 -49 0 -2 040

Ökning/minskning av skulder 0 -16 741 0 20 983 ökade korta skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 817 73 707 65 184 126 043

Investeringsverksamhet

Förvärv av materiella anläggn.tillgångar -70 000 -92 358 -65 000 -76 270 Bl a byggnation av Lillängsskolan och förvärv Hå 3:316 

Försäljn. materiella anläggningstillgångar 5 000 18 208 5 000 302 till transportenheten 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -65 000 -74 150 -60 000 -75 968

Finansieringsverksamhet

Ökning långa fordringar 0 -69 100 -4 600 -25 043 ökat lån till Finet, Vallonbygden, insatskapital Inera AB 

Minskning långa fordringar 0 0 0 15 500 amortering 15 mkr Vallonbygden

Ökning långa skulder 0 -11 180 0 0

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

Amortering av skuld 0 0 0 -15 000 Lösen av kredit  Kommuninvest i samband med 

Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 -80 280 -4 600 -28 111 amortering av lån Vallonbygden

Förändring av likvida medel 2 817 -80 723 584 21 965

Likvida medel vid årets början 40 956 174 604 77 871 93 880

Likvida medel vid årets slut 43 773 93 880 78 455 115 845 157



Uppföljning räntenetto
Bokslut fg år Årsbudget Bokslut 

2017

Avvikelse

8412 Utd aktier övriga företag -216 0 -198 198

8413 Utd Kommuninvest -2 103 0 -1 650 1 650

8421 Ränta utlåning koncern -19 516 -28 494 -18 421 -10 073 Lägre ränteintäkter till följd av låg snittränta

8423 Ränteintäkter -723 -2 326 -724 -1 602 på upptagna lån under året

8424 Ränteintäkter kommuninvest -276 0 -333 333

8452 Ränteintäkter kundfordringar -147 0 -157 157

8453 Ränteintäkter skattekontot -11 0 -1 1

8461 Ränteintäkter derivat -5 010 0 -3 103 3 103

8496 Borgensavgift -69 -57 -66 9

8499 Reavinst förs. finans. omsättntillg 0 0 -2 140 2 140

8520 Räntekostnader 13 297 24 420 11 496 12 924 Lägre räntekostnader upptagna lån

8530 Räntekostn pensionsskuld 573 1 339 1 542 -203

8552 Räntekostn levskuld övriga 26 1 25 -24

8553 Räntekostnader skattekonto 0 0 1 -1

8561 Räntekostnader derivat 16 545 11 575 16 518 -4 943

8570 Bankkostnad 185 141 174 -33

8598 Nedskrivn av finans.omsättntillg 0 0 0 0

8599 Förlust försäljn finans.omsättntillg 16 0 8 -8

Total 2 571 6 599 2 973 3 626

Delegationsbeslut per 2017-12-31 Datum Motpart

Kapital-

bindning

Ränte-

bindning Ränta Marginal

Beslut om omsättning av lån 50  mkr 89154 2017-08-14 Kommuninvest3 år rörlig 0,37%

Beslut om omsättning av lån 75  mkr 89153 2017-08-14 Kommuninvest3 år rörlig 0,32%

Beslut om omsättning av lån 50 mkr 89152 2017-08-14 Kommuninvest1 år rörlig 0,29%

Beslut om omsättning/lösen 2017-05-08 Kommuninvest5 år fast 0,82%

del av lån 60 mkr 87809

Beslut om omsättning av lån 52,7 mkr 87204 2017-04-03 Kommuninvest3 år rörlig 0,39%

Beslut om lösen derivat 50 mkr 2017-08-14 SEB

Beslut om lösen derivat 75 mkr 2017-08-14 SEB

Kundförluster
Bokslut 2017

Konstaterade 1 354 Varav avskrivna fordringar för genomgångsbostäder 706 tkr, förskole- 

och fritidsavgifter 187 tkr samt äldreomsorgstaxan 351 tkr.

Befarade 670 Osäker hyresfordran Rejmyre glasbruk
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Kommunstyrelsen  

 

 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 

 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2017 ett överskott på 22,9 mkr. Resultatet är 

en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr. Tre av sex sektorer redovisar 

positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr.  

Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. 

Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med 

föregående år. Inom grundskolan har kommunen under året haft ökade 

personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, 

ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och 

elever i extern verksamhet såsom enskild förskola och friskola i kommunen eller i annan 

kommun har också ökat under året. 

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. Här 

återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild sektor 

såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt buffert för 

volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på kvarvarande 

avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade investeringsprojekt. 

Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige 
antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens soliditet inklusive 
pensionsförpliktelserna.  

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra 
mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls 
föregående år.  En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 

1. Att godkänna årsredovisning 2017. 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 59 (61) 

Sammanträdesdatum:  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 85   Dnr: KS.2018.0228 

 

Årsredovisning 2017 Finspångs kommun 

Sammanfattning 
Kommunen redovisar för verksamhetsåret 2017 ett överskott på 22,9 mkr. 
Resultatet är en positiv avvikelse mot budget med dryga 10 mkr. Tre av sex sektorer 
redovisar positiv budgetavvikelse. Årets balanskravsresultat uppgår till 20,4 kr.  

Kommunen har fortsatt stora kostnader för placeringar och gymnasieverksamhet. 
Utbetalning av försörjningsstöd har under året minskat med 2,2 mkr jämfört med 
föregående år. Inom grundskolan har kommunen under året haft ökade 
personalkostnader som beror på kostnader för assistans till elever med särskilt stöd, 
ökad personaltäthet samt höga sjukskrivningskostnader. Kostnaderna för barn och 
elever i extern verksamhet såsom enskild förskola och friskola i kommunen eller i 
annan kommun har också ökat under året. 

Kommungemensamma kostnader påverkar avvikelsen positivt med nästan 18 mkr. 
Här återfinns kommunens gemensamma medel som inte kan kopplas till en enskild 
sektor såsom nya avskrivningar, utvecklingsmedel, kommunens lokalpool samt 
buffert för volymförändringar. Den positiva avvikelsen beror bland annat på 
kvarvarande avskrivningsmedel till följd av fördröjningar av planerade 
investeringsprojekt. Av de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som 

kommunfullmäktige antagit uppfylls fyra av sex mål och även 2017 ökar kommunens 

soliditet inklusive pensionsförpliktelserna.  

I övrigt har måluppfyllelsen försämrats jämfört med 2016. I år bedöms enbart fyra 
mål vara helt uppfyllda och två av målen är satta på ej godkänt, mot inget alls 
föregående år.  En djupare analys kring detta återges i årsredovisningsdokumentet.  
 
Yrkande 
Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande ändringar: 
 

- Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-04-09. 

 

- Under perspektivet verksamhet – och framförallt under målet hög 

måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemetsaknas ganska mycket 

information. Här behöver fler verksamheter belysas, men även grundskolan 

som är belyst bör kompletteras.   

 

- Men också vid målet vid behov av stöd och omsorg ska kommunens verksamhet 

präglas av individuell delaktivhet och inflytande saknas information från 

utbildningssektorn (eller de två gamla sektorerna). 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 60 (61) 

Sammanträdesdatum:  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

- Under medarbetarperspektivet saknas lite sektorsperspektiv, det skulle vara 

intressant att bryta ner målet lite mer för att få mer specifik information. 
 

- Samtliga indikatorer till alla mål måste också redovisas.  
 

 
Beslutsgång 
När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett 
förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att anteckna informationen till protokollet. 
 

2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde  
2018-04-09. 
 

- - - - -  
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 61 (61) 

Sammanträdesdatum:  

2018-03-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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  Carina Olofsson 

2018-03-26  1 (1) 

Dnr KS.2018.0056 

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 2018 - reviderade tidpunkter för 
rapporter 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 5 februari § 48 fastställt internkontrollplan 2018. 

I samband med att sektorerna började rapportera årets kontrollmoment visade sig 
att vissa tidpunkter för när rapporterna ska redovisas till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige inte överensstämde med de uppföljningsperioder som ligger till 
grund för kontrollen. Sektorerna har på nytt granskat tidpunkterna och överlämnat 
förslag till reviderad internkontrollplan för 2018 med förändrade tidpunkter för 
vissa rapporter till kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslaget till reviderad 
internkontrollplan är också kompletterat med en ny kolumn för 
uppföljningsperioder. 

I den till ärendet bifogad handlingen med fastställd internkontrollplan redovisas 
vilka kontrollmoment som har ändrade tidpunkter för rapportering. 

Förslag till beslut 

1. Att fastställa reviderad internkontrollplan för 2018 enligt förslag 2018-03-27
med förändrade tidpunkter för rapporter till kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
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Internkontroll 

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där 

det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser." 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.

 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.

 Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas.

 Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar.

 Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister.

Finspångs kommuns internkontrollplan 2016 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika 

internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt 

oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. 

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 

naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har 

dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 

dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet 

med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras enligt en 

gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Finspångs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt 

överenskommen tidplan. 

Kontrollmiljö 

 Hur samverkar vi?

 Har vi rätt kompetens?

 Hur ser de sociala relationerna ut?

 Hur fungerar dialogen om problem?

 Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer?
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En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 

Riskanalys 

En riskbedömning görs i tre steg: 

1. Kartlägga vilka risker som finns.

Vilka rutiner/processer får inte gå fel?

2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer.

3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt?

Externa risker: 

 På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv?

 Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt?

 Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige?

 Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen?

Interna risker: 

 Kan vi lita på den information vi har tillgång till?

 Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stöldbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier)

 Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.?

 På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen?

Verksamhetsrisker: 

 Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål?

 På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet?

 Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad?

 Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna

räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.)

Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma.

2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris:
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Konsekvens 

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet -> 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 – Sannolik 

Konsekvens 

4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 

3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 

2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 

1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 

2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 

1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in 

för att få fram en samlad riskbedömning. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i 

Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. 

En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 

fungerande organisation förutsätter: 

 en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning

 tydliga och mätbara mål och regelverk

 dokumenterade rutinbeskrivningar
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 en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar

För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: 

 en genomtänkt riskkartläggningsprocess samt en väsentlighets- och riskbedömning

 ett vidgat perspektiv på intern kontroll

 få med politikerna "på tåget"

 låt politikerna ta del av väsentlighets- och riskbedömningen

 inkludera andra än ekonomer

 tillvarata teknikens möjligheter

 information och utbildning

 översyn av policydokument och regler

 hitta en bra struktur för återrapportering

 Ha tålamod!
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Ledningsstaben 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron 

ökar 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Långtidsfrånvaro, 

sjukfrånvaro 

Uppföljning av 

personalstatistik 

två gånger per år i 

samband med 

tertial 2 och 

årsredovisning 

Sektorchef Mars 

September 

Arbetstillfredsställelse Risk för övertid 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Övertidmätning Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 KS 

KF 

April 

Risk för allt för stor 

arbetsbörda 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Mätning mertid, 

övertid, 

timanställningar och 

månadsanställningar 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 KS 

KF 

April 

Risk för alltför stor 

personalomsättning 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Personalomsättning Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 KS 

KF 

April 

Ineffektiv 

organisation 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Medarbetarenkät Medarbetarenkät Nov KS Januari 2019 

Personalförsörjning Att organisationen 

inte har rätt 

kompetens 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Tillsvidareanställda 

per yrkeskategori 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 KS 

KF 

April 

Svårt/omöjligt att 

rekrytera och 

behålla personal 

inom bristyrken 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kartläggning av 

bristyrken 

Årlig identifiering 

och kartläggning av 

bristyrken i 

samband med 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 KS 

KF 

April 

IT Produktionsbortfall 

på grund av avbrott 

i IT-tjänster 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Incidentrapporter Incidentrapporter 

vid avbrott 

Sektorchef December 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Intern revision HSA, 

Internrevision SITHS 

Felaktig 

systembehörighet i 

förhållande till tjänst 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Systembehörighet Revisionskontroll Sektorchef December 

Utfärdande av 

felaktig ID-handling 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Utfärdande av ID-

handling 

Revisionskontroll Sektorchef Januari 

Personuppgifter 

Sekretess 

Att rutiner för 

hantering av 

personuppgifter 

enligt 

personuppgiftlagen 

brister 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantering 

personuppgifter 

Årligt stickprov Sektorchef Maj 

Delegation Brister i rutiner 

samt att rutiner inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång rutiner Stickprov Sektorchef Februari 

Avtal Att avtalsarkivet 

inte är 

uppdaterat/brister i 

bevakning 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Genomgång rutiner 

hantering avtal 

Stickprov 

/genomgång rutiner 

Sektorchef Juni 

Styrdokument Att styrdokument 

inte hålls 

uppdaterat/inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppdatering/ 

efterlevnad av 

styrdokument 

Årlig genomgång Sektorchef Februari 

Klagomål och synpunkter Brister i 

kvalitetssäkring/ 

Verksamhets-

utveckling 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning 

klagomålshantering 

Sammanställning 

och analys av 

inkomna 

klagomål/syn-

punkter 

Sektorchef Februari 

Allmänna handlingar Handlingar lämnas 

inte ut skyndsamt 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Tid för utlämning av 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

tid för utlämning av 

handlingar 

Sektorchef December 

Handlingar hittas 

inte 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Genomgång av antal 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

antal handlingar 

Sektorchef December 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Nämndadministration Bristande 

underlag/kvalitet för 

beslut i beredning 

och 

tjänsteskrivelser 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

underlag/kvalitet för 

beslut 

Dialog med 

Kommunstyrelsen 

KS December 

Driftentreprenad Arena 

Grosvad 

Uppföljning av 

gällande avtal 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Avtalstrohet Uppföljningsträffar 

med Medley 

Sektorchef Maj 

Föreningsbidrag Uppföljning av 

utbetalningar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att utbetalningar 

görs till rätt 

förening 

Stickprov av 

föreningsbidrag 

Sektorchef Maj 

Webbplats/intranät Allvarligt fel på 
webbplats. Support 

omöjlig på grund av 

plattform 

3. Möjlig 3. Kännbar 9   Avstämning med IT-
avdelningen att 

tillräcklig backup utförs 

   Årlig avstämning Sektorchef December 

Kommunikationssystem Telefoni ur funktion 

längre period 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8   Fungerande 

supportavtal med 

Tele 2 

  Löpande avstämning Sektorchef December 

Inköp/betalningar Att vi bryter mot 

leverantörsavtal 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att vi inte bryter 

mot 

leverantörsavtal 

Stickprov av inköp 

av vissa 

varor/tjänster från 

leverantörer 

utanför avtal 

Sektorchef Oktober 

Upphandling Att otillåten 

direktupphandling 

sker 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Otillåten 

direktupphandling 

Genomgång av 

föregående års 

reskontra 

Sektorchef Mars 

Hantering av leasingbilar Att skador på bilar 

inte anmäls till 

försäkringsbolaget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Skadeanmälningar Löpande kontroller 

både vid daglig 

uthyrning samt vid 

avtalets utgång 

Sektorchef Februari 

Att leasingbilar körs 

för mycket/för lite 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av antal 

mil/bil 

Stickprov en gång 

per år av 

leasingbilarna samt 

efter 30 månader 

Sektorchef Februari 

Faktureringar/bidrags- Att faktureringar 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Faktureringar Stickprov av minst Sektorchef Oktober 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

ansökningar /ansökningar drar ut 

på tiden 

10 kundfakturor/ 

sektor 

Att bidrag ansöks av 

fel person 

Årlig 

genomgång/sektor 

Sektorchef Oktober 

Hantering av hand- 

respektive dagskassor 

Att handkassor 

hanteras och 

handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

handkassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Att dagskassor 

hanteras och 

handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

dagskassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Tillgång på likvida medel Att det inte finns 

medel till 

kommande 

utbetalningar 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Likviditets-

uppföljning 

Uppföljning av 

likviditetsplan varje 

månad 

Dec 

Jan 

Feb 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 
Aug 

Sep 

Okt 

Nov 

KS Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

Augusti 
September 

Oktober 

November 

December 

Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader 

Att statsbidragen 

inte täcker 
kostnaderna för den 

verksamhet som 

bedrivs 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 

statsbidragen från 
migrationsverket 

Årlig 

sammanställning 

Jan-dec 2017 KS April 

Utvecklingssatsningar Att genomförda 

utvecklings-
satsningar inte 

implementeras i 

verksamheterna 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Resultat och 

effektbedömning 

Årlig 

sammanställning 

Sektorchef Februari 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Redovisning av statistik Användande av fel 

verksamhetskoder i 

redovisningen, 

medför felaktiga 

nyckeltal 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Översyn av 

verksamhetskoder 

Årlig översyn Sektorchef December 

Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

ekonomiska mål 

Sker i 

tertialrapport 1 

och 2 samt i 

årsredovisning 

Jan-dec 2017 

Jan-april 

Jan-aug 

KS 

KF 

Mars 

Maj 

Oktober 

Att verksamhetsmål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

verksamhetsmål 

Sker i tertial 2 och 

i årsredovisning 

Jan-dec 2017 

Jan-aug 

KS 

KF 

Mars 

Oktober 

Politiska beslut Att politiskt fattade 

beslut inte 

verkställs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång av 

politiska uppdrag 

Genomgång av 

politiska uppdrag 

April-sept KS April 

Oktober 

Politisk styrning Att prioriterade 

uppdrag inte 

genomförs enligt 

plan 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

prioriterade 

uppdrag 

Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

KS Mars 

Sektor Utbildning 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Behörighet till gymnasiet Elever är ej 

behöriga till 

gymnasiet 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Behörighet till 

gymnasiet 

Sammanställning av 

betygskatalog 

Höstterminen 

Vårterminen 

KS Januari 

Augusti 

Meritvärde år 9 Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog 

Höstterminen 

Vårterminen 

KS Januari 

Augusti 

Betyg i alla ämnen Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog 

Höstterminen 

Vårterminen 

KS Januari 

Augusti 

Grundsärskolans resultat Bristande 

måluppfyllelse 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Måluppfyllelse Sammanställning av 

resultat 

Höstterminen 

Vårterminen 

KS Januari 

Augusti 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Kränkande särbehandling Barn och elever blir 

kränkta 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Sammanställning 

och analys av 

incident-

rapportering till 

huvudman 

Genom systemet 

PMO 

Okt -dec 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

KS Februari 

Maj 

September 

November 

Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola 

Omfattande 

frånvaro 

1. Osannolik 4. Allvarlig 4 Sammanställning 

och redogörelse av 

skolfrånvaro 

terminsvis 

Avläsning i 

frånvarorapport-

eringssystemet 

(Skola 24) 

Höstterminen 

Vårterminen 

KS Januari 

Augusti 

Kösituation och 

beläggning förskola 

Förskoleplatser 

saknas 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Sammanställning av 

kösituationen. 

Beräkning och 

prognos av 

beläggning 

15 mars 

15 oktober 

KS April 

November 

Måluppfyllelse gymnasiet 

huvudman kommun och 

hemkommun 

Uppföljning av 

betyg, 

genomströmning 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning 

och analys 

Vårterminen KS Augusti 

Måluppfyllelse 
vuxenutbildning/sfi 

Uppföljning av 
betyg, 

genomströmning 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Avläsning i 
betygsregister 

Vårterminen KS Augusti 

Uppföljningsansvar Ungdomar i ålder 

16-20,

skolgång/syssel-
sättning inte är känd

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Uppföljning 

ungdomar 16-20 år 

Sammanställning Juli-dec 

Jan-juni 

KS Mars 

September 
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Sektor Samhällsbyggnad 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Handlingsplan LSO Fastställda mål 

enligt handlingsplan 

uppnås ej 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

fastställd plan och 

genomförda 

åtgärder 

KS Februari 

Kompetens-

utvecklingskrav på 

befattningar inom 

räddningstjänsten 

följs ej 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Uppföljning av 

befintlig kompetens 

i förhållande till 

planerad 

Avstämning mot 

personalregister 

Sektorchef September 

Driftentreprenad Träffade 

avtal/överens-

kommelser följs nte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång med 

Finspångs Teknisk 

Verk och 

Vallonbygden av 

uppdrag gällande 

innehåll, tidsplan 

och ekonomi 

Protokollförda 

möten med 

genomgång av 

planerade uppdrag 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

Uppföljning 

detaljplanearbete 

Brist på planlagd 

mark 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Följa upp planläget 

för kommunens 

detaljplaner samt 

hur många bostäder 

som de bedöms 

kunna ge 

Redovisning av 

planerade och 

pågående 

planärenden med 

prognostiserad 

tidsplan 

KS Maj 

November 

Följa upp planläget 

för kommunens 

detaljplaner samt 

hur många bostäder 

som de bedöms 

kunna ge 

Redovisning av 

planerade och 

pågående 

planärenden med 

prognostiserad 

tidsplan 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

Oktober 

November 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Lokalresursförsörjning Brist på godkända 

och verksamhets-

effektiva lokaler 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Att teknisk 

statusbedömning 

för kommunens alla 

fastigheter är 

genomförd 

Sammanställning 

med åtgärdsförslag 

och grovkalkyl 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 

Behovsbeskrivning 

inför politisk 

beredning av 

investeringsäskande 

avseende 

lokalinvesteringar 

Sammanställning av 

andel beskrivna 

investeringsbehov 

inför 2019 års 

budget 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 

Genomförda 

beslutade 

lokalinvesteringar 

enligt plan 

Sammanställning av 

återrapporterade 

investeringsprojekt 

innehållande 

avvikelser och 

analys 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 
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Sektor vård och omsorg 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Granskning av 

påloggningsfil ÄO i 

procapita 

Ej behöriga loggar in 

i enskilda ärenden 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

inloggningsfil 

Procapita 

Stickprov 

kvartalsvis. 

Systemansvarig tar 

fram logglistor och 

enhetschefer 

granskar 

logglistorna. 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Utredningar ÄO Utredningar 

avslutas inte i rimlig 

tid 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Kontroll av 

utredningstiden 

Kontinuerlig 

aktgranskning 

Sektorchef April 

Augusti 

Oktober 

Hälsoplaner- Fall, 

undernäring, trycksår, 

palliativa planer och 

rehab.planer 

Hälsoplaner finns 

inte 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Förekomsten av 

hälsoplaner 

Journalgranskning 

Stickprov 1 gång 

per år 

Sektorchef December 

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckning ÄO 

Bristande kvalitet på 

dokumentationen 

och utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kvalitet på 

journalanteckningar 

Journalgranskning 

Kontinuerliga 

stickprov 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Genomförandeplaner ÄO Genomförande-

planer upprättas 

inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll av 

genomförande-

planer 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Brukares medel Hanteringen sköts 

inte på ett korrekt 

sätt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följa upp och 

kontrollera 

hanteringen av 

brukares medel. 

Stickprov på de 

enheter som 

hanterar brukares 

medel. 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria 

Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria 

Granskning av 

uppkomna ärenden 

och att åtgärder 

sker utifrån 

kvalitets- och 

ledningssystem 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

Okt-dec 

KS Maj 

September 

November 

Februari 2019 

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer 

Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 

följsamhets-

Hygienombuden 

genomför 10 

Sektorchef Januari 

Augusti 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

observationer följsamhets-

observationer 

/månad och 

avdelning. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 

kvaliteten i 

hygienrutinerna 2 

ggr/år. 

Biståndsbeslut Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 

beviljade insatser 

verkställs 

Granskning via 

verksamhets-

systemet 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

Okt-dec 

KS 

KF 

Maj 

September 

November 

Februari 2019 

Ärenden avseende våld i 

nära relation 

Skyddsbehovet kan 

inte tillgodoses 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Ärenden avseende 

våld i nära 

relationer 

Uppföljning av 

aktuella ärenden 

Sektorchef Januari 

April 

Augusti 

Oktober 

Handläggningsprocess för 

färdtjänst och 

riksfärdstjänst 

Att handläggningen 

inte genomförs på 

ett rättssäkert sätt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Analys av 

överklaganden 

Granskning av alla 

överklaganden 

Jan-sept KS November 

Analys av 

sambandet mellan 

vad den enskilde 

sökt och vad den 

enskilde beviljats 

Stickprovskontroll Jan-sept KS November 

Jävsituation Risk för jävsituation 

vid handläggning 

och genomförande 

av insatser. 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Jävsituation Stickprovskontroll 

vid myndighets-

utövning och i 

verkställighet 

Sektorchef December 

Bostadsanpassningsbidrag Handläggningstid 

överstiger 
lagstadgad tid 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Handläggningstid 

bostadsanpass-
ningsbidrag 

Halvårsvis kontroll 

mot 
ärenderegistret 

Sektorchef November 

Läkemedelshantering Patienter får inte 

läkemedel enligt 

gällande ordination 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Sektorchef April 

Augusti 

December 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Samverkan vid 

utskrivning från 

slutenvård 

 Utebliven insats 

enligt hälso- och 

sjukvårdslagen 

och/eller 

socialtjänstlagen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

 Sektorchef April 

Augusti 

December 

Avvikelseprocessen i 

procapita 
 Avvikelsen utreds 

inte systematiskt 

och leder inte till 

förbättringar för 

den enskilde 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Granskning av 

avvikelserap-

portering 

Granskning av 

avvikelserap-

portering 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Processer och rutiner i 

kvalitetsledningssystemet 
 Rutiner och 

processer 

identifieras inte och 

därmed fångas inte 

förbättrings-

möjligheter upp 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Granskning 

processer och 

planer för 

förbättringsarbete 

på enhetsnivå 

Redovisning av 

enheternas 

processer och plan 

för förbättrings-

arbete 

 Sektorchef Januari 

Sektor Social omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Myndighetsbeslut  Bristande eller 

felaktiga 

myndighetsbeslut 

SoL & LSS 

2. Mindre 

sannolik 

4. Allvarlig 8 Sammanställning av 

beslut 

 Jan-dec 2017 KS Maj 

Antal placerade barn och 

ungdomar 
 Hög andel 

placerade barn 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

placeringar 

Sammanställning av 

placeringar 

Okt-dec 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

KS Februari 

Maj 

Augusti 

November 

Utredningar barn och 

unga 
 Lagstadgad 

utredningstid hålls 

inte 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

utredningstider 

Sammanställning av 

utredningstider 

Okt-dec 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

KS Februari 

April 

Augusti 

November 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Antal placerade vuxna  Hög andel 

placerade 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Sammanställning av 

placeringar 

Sammanställning av 

antal placeringar 1 

gång/månad 

 Sektorchef Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Utredningar vuxna  Utredningstider 

hålls inte (max 3 

mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Sammanställning av 

utredningstider 

  Sektorchef April 

Oktober 

Utredningar LSS  Utredningstider 

hålls inte (max 3 

mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Sammanställning av 

utredningstider 

  Sektorchef April 

Oktober 

Behörighet i 

verksamhetssystem IFO, 

VoO (LSS) 

 Obehöriga kommer 

in i systemen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Sammanställning av 

antal obehöriga i 

systemen 

Stickprovskontroll  Sektorchef Januari 

Augusti 

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckningar IFO & 

LSS 

 Dålig kvalitet på 

dokumentation och 

utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning 

journaler IFO och 

LSS 

Stickprov 

kontinuerligt 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Genomförandeplaner LSS 

& IFO 
 Genomförande-

planer upprättas 

inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

genomförande-

planer 

Stickprov 

kontinuerligt 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Brukares medel  Hanteringen sköts 

inte på korrekt sätt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning och 

kontroll av 

hanteringen av 
brukares medel 

Stickprov 2 

gånger/år 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria 
 Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria 

 Okt-dec 

Jan-mars 

April-juni 

KS Februari 

Maj 

Augusti 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Juli-sept November 

Nattfasta LSS  Tidsrymd mellan 

sista målet på 

kvällen till första 

mål på morgonen är 

för lång 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Tidsmätning Kostombuden gör 

10 st stickprov 

 Sektorchef April 

Oktober 

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer 
 Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 

följsamhets-

observationer 

Hygienombud 

genomför 

stickprov av 

följsamhets-

observationer. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 

kvaliteten i 

hygienrutinen 1 

ggr/år. 

 Sektorchef Januari 

Anmälan om offentligt 

driven verksamhet 
 Verksamheter som 

bedrivs enligt SoL 

eller LSS anmäls 

inte till IVO 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Anmälningar till 

IVO 

Genomgång av 

anmälda 

verksamheter 

 Sektorchef December 

LP-stiftelse beslut 2011-

12-19 KS §702 
 Få besökare i 

verksamheten och 

uppsökande 

verksamhet utförs 

inte 

2. Mindre 

sannolik 

2. Lindrig 4 Verksamhets-

uppföljning LP-

stiftelsen 

Kontakt med 

definierad 

målgrupp -

 stickprov 

 Sektorchef December 

Biståndsbeslut  Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 

beviljade insatser 

verkställs 

Granskning via 

verksamhets-

systemet 

Okt-dec 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

KS 

KF 

Mars 

Maj 

Augusti 

November 

Ärenden avseende våld i 
nära relation 

 Skyddsbehovet kan 
inte tillgodoses 

2. Mindre 
sannolik 

4. Allvarlig 8 Ärenden avseende 
våld i nära 

relationer 

Uppföljning av 
aktuella ärenden 

kontinuerligt 

 Sektorchef Januari 
April 

Augusti 

Oktober 

Jävsituation  Risk för jävsituation 

vid handläggning 

2. Mindre 4. Allvarlig 8 Jävsituation Stickprovskontroll 

vid myndighets-

 Sektorchef Januari 

Augusti 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Uppföljnings-

period 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

och genomförande 

av insatser 

sannolik utövning och i 

verkställighet 

December 

Ekonomiskt bistånd  Att bistånd betalas 

till fel person, 

förskingring 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Mottagare av 

ekonomiskt bistånd 

Stickprov  Sektorchef Mars 

 Antal bidragstagare 

och antal hushåll 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Utvecklingen av 

antal 

biståndsmottagare 

och antal hushåll 

Sammanställning av 

statistik 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

Okt-dec 

KS Maj 

Augusti 

November 

Februari 2019 

 Förekomsten av 

handlingsplaner. Att 
man inte arbetar 

med rutinen 

2. Mindre 

sannolik 

1. Försumbar 2 Användandet av 

handlingsplaner som 
verktyg 

Stickprov  Sektorchef Mars 

Behörighet i 

verksamhetsystem IFO 
 Obehöriga kommer 

in i systemet 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Säkerhet i 

verksamhetssystem 

Stickprovskontroll 

av systemförvaltare 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Aktanteckningar i 

Procapita IFO 
 Bristande kvalitet på 

dokumentationen 

och utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Aktanteckningars 

kvalitet 

Journalgranskning 

genom 

kontinuerliga 

stickprov 

 Sektorchef Januari 

Augusti 

Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah 
 Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att åtgärder vidtas 

och återkoppling 

sker 

Granskning av antal 

ärenden och att 

åtgärd/återkoppling 

skett 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

Okt-dec 

KS Maj 

Augusti 

November 

Februari 2019 
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2018
Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Januari
Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Höstterminen 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Meritvärde år 9 Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Betyg i alla ämnen Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Grundsärskolans resultat Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Höstterminen 2 jan Januari KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse av 

skolfrånvaro terminsvis

Höstterminen 2 jan Januari KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Dec 2 jan Januari KS

Februari
Sektor Utbildning Kränkande särbehandling  Barn och elever blir kränkta Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Okt-dec 16 jan Februari KF

Sektor Samhällsbyggnad Handlingsplan LSO Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås 

ej

Uppföljning av fastställd plan och 

genomförda åtgärder

Jan-dec 2017 16 januari Februari KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Hög andel placerade barn Sammanställning av placeringar Okt-dec 16 jan Februari KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Okt-dec 16 jan Februari KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Okt-dec 16 jan Februari KS, KF

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Jan 16  jan Februari KS

Mars
Sektor Utbildning Uppföljningsansvar  Ungdomar i ålder 16-20, 

skolgång/sysselsättning inte är känd

Uppföljning ungdomar 16-20 år Juli- dec 13 feb Mars KF

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

Okt-dec 16 jan Mars KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Okt-dec 16 jan Mars KS, KF

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Att åtgärder vidtas och återkoppling sker Okt-dec 16 jan Mars KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Feb 6 mars Mars KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-dec 2017 6 mars Mars KS, KF

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål Jan-dec 2017 6 mars Mars KS, KF

Ledningsstaben Politisk styrning Att prioriterade uppdrag inte genomförs 

enligt plan

Analys av uppdragsuppfyllelse prioriterade 

uppdrag

6 mars Mars KS

April
Sektor Utbildning Kösituation och 

beläggning förskola

 Förskoleplatser saknas Sammanställning av kösituationen. 

Beräkning och prognos av beläggning

15 mars 20 mars April KS

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse Risk för övertid Övertidmätning Jan-dec 2017 20 mars April KS, KF
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Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2018
Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse Risk för allt för stor arbetsbörda Mätning mertid, övertid, timanställningar 

och månadsanställningar

Jan-dec 2017 20 mars April KS, KF

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse  Risk för alltför stor personalomsättning Personalomsättning Jan-dec 2017 20 mars April KS, KF

Ledningsstaben Personalförsörjning Att organisationen inte har rätt kompetens Tillsvidareanställda per yrkeskategori Jan-dec 2017 20 mars April KS, KF

Ledningsstaben Personalförsörjning Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla 

personal inom bristyrken

Kartläggning av bristyrken Jan-dec 2017 20 mars April KS, KF

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Mars 20 mars April KS

Ledningsstaben Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader

Att statsbidragen inte täcker kostnaderna 

för den verksamhet som bedrivs

Uppföljning av statsbidragen från 

migrationsverket

Jan-dec 2017 20 mars April KS

Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag Okt-mars 20 mars April KS

Maj

Sektor Utbildning Kränkande särbehandling  Barn och elever blir kränkta Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Januari- mars 17 april Maj KS

Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Följa upp planläget för kommunens 

detaljplaner samt hur många bostäder som 

de bedöms kunna ge

17 april Maj KS

Sektor social omsorg Myndighetsbeslut  Bristande eller felaktiga myndighetsbeslut 

SoL & LSS

Sammanställning av beslut Jan-dec 2017 17 april Maj KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Hög andel placerade barn Sammanställning av placeringar Jan-dec 2017 17 april Maj KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Jan-dec 2017 17 april Maj KS

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

Jan-mars 17 april Maj KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Jan-mars 17 april Maj KS, KF

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Att åtgärder vidtas och återkoppling sker Jan-mars 17 april Maj KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Jan-mars 17 april Maj KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

Jan-mars 17 april maj KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Jan-mars 17 april maj KS, KF
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Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning April 2 maj Maj KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-april 2 maj Maj KS, KF
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Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Juni
Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Maj 29 maj Juni KS

Augusti
Sektor Utbildning Behörighet till gymnasiet  Elever är ej behöriga till gymnasiet Behörighet till gymnasiet Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Betyg i alla ämnen  Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Grundsärskolans resultat  Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola

 Omfattande frånvaro Sammanställning och redogörelse av 

skolfrånvaro terminsvis

Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Måluppfyllelse 

gymnasiet/kommunen 

som huvudman kommun 

och hemkommun

 Uppföljning av betyg, genomströmning Måluppfyllelse Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Måluppfyllelse 

vuxenutbildning/sfi

 Uppföljning av betyg, genomströmning Måluppfyllelse Vårterminen 31 juli Augusti KS

Sektor Utbildning Meritvärde år 9  Bristande måluppfyllelse Måluppfyllelse 31 juli Augusti KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Hög andel placerade barn Sammanställning av placeringar April-juni 31 juli Augusti KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider April-juni 31 juli Augusti KS

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

April-juni 31 juli Augusti KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs April-juni 31 juli Augusti KS, KF

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Att åtgärder vidtas och återkoppling sker April-juni 31 juli Augusti KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

April-juni 31 juli Augusti

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Juni 31 juli Augusti KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Juli 31 juli Augusti KS

September
Sektor Utbildning Kränkande särbehandling  Barn och elever blir kränkta Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

April-juni 21 aug September KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

April-juni 21 aug September KS
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Månad Sektor Process Risk Kontrollmoment Uppföljningsperiod Slutdatum När rapporteras Rapporteras till

ärende till KS  kontrollen?

Sektor vård och omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs April-juni 21 aug September KS, KF

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Aug 21 aug September KS

Oktober
Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Sept 25 sept Oktober KS

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål inte nås Genomgång av ekonomiska mål Jan-aug 25 sept Oktober KS, KF

Ledningsstaben Budget/strategisk plan Att verksamhetsmål inte nås Genomgång av verksamhetsmål Jan-aug 25 sept Oktober KS, KF

Ledningsstaben Politiska beslut Att politiskt fattade beslut inte verkställs Genomgång av politiska uppdrag April-sept 25 sept Oktober KS

November
Sektor Utbildning Kösituation och 

beläggning förskola

 Förskoleplatser saknas Sammanställning av kösituationen. 

Beräkning och prognos av beläggning

15 oktober 6 nov November KS

Sektor Utbildning Kränkande särbehandling  Barn och elever blir kränkta Sammanställning och analys av 

incidentrapportering till huvudman

Juli-september 6 nov November KS

Sektor social omsorg Antal placerade barn och 

ungdomar

Hög andel placerade barn Sammanställning av placeringar Juli-sept 16 okt November KS

Sektor social omsorg Utredningar barn och 

unga

Lagstadgad utredningstid hålls inte Sammanställning av utredningstider Juli-sept 16 okt November KS

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

Juli-sept 16 okt November KS

Sektor social omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Juli-sept 16 okt November KS, KF

Sektor social omsorg Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Att åtgärder vidtas och återkoppling sker Juli-sept 16 okt November KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Juli-sept 16 okt November KS

Sektor vård och omsorg Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria

Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex 

Maria

Juli-sept 16 okt November KS

Sektor vård och omsorg Biståndsbeslut Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid 

med risk för straffavgift

Kontroll att beviljade insatser verkställs Juli-sept 16 okt November KS, KF

Sektor vård och omsorg Handläggningsprocess för 

färdtjänst och 

riksfärdstjänst

Att handläggningen inte genomförs på ett 

rättssäkert sätt

Analys av överklaganden Jan-sept 16 okt November KS

Sektor vård och omsorg Handläggningsprocess för 

färdtjänst och 

riksfärdstjänst

Att handläggningen inte genomförs på ett 

rättssäkert sätt

Analys av sambandet mellan vad den 

enskilde sökt och vad den enskilde beviljats

Jan-sept 16 okt November KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Okt 6 nov November KS
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Sektor Samhällsbyggnad Uppföljning 

detaljplanearbete

Brist på planlagd mark Följa upp planläget för kommunens 

detaljplaner samt hur många bostäder som 

de bedöms kunna ge

6 nov November KS

December
Ledningsstaben Nämndadministration Bristande underlag/kvalitet för beslut i 

beredning och tjänsteskrivelser

Uppföljning av underlag/kvalitet för beslut December KS

Ledningsstaben Tillgång på likvida medel Att det inte finns medel till kommande 

utbetalningar

Likviditetsuppföljning Nov 20 nov December

Ledningsstaben Arbetstillfredsställelse Ineffektiv organisation Medarbetarenkät Nov Dec Januari 2019 KS

Sektor social omsorg Ekonomiskt bistånd Antal bidragstagare och antal hushåll Utvecklingen av antal biståndsmottagare 

och antal hushåll

Okt-dec Jan 2019 Februari 2019 KS
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Internkontroll 

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där 

det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser." 

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. 

Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi. 

En bra internkontroll kännetecknas av följande: 

 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.

 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.

 Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas.

 Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar.

 Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister.

Finspångs kommuns internkontrollplan 2016 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika 

internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kommungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt 

oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus. 

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en 

naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har 

dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan. 

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett 

dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet 

med internkontrollen dokumenteras och återrapporteras till beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras enligt en 

gemensamt framtagen mall och dokumentationsblankett. Finspångs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt 

överenskommen tidplan. 

Kontrollmiljö 

 Hur samverkar vi?

 Har vi rätt kompetens?

 Hur ser de sociala relationerna ut?

 Hur fungerar dialogen om problem?

 Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer?
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En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll. 

Riskanalys 

En riskbedömning görs i tre steg: 

1. Kartlägga vilka risker som finns.

Vilka rutiner/processer får inte gå fel?

2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer.

3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt?

Externa risker: 

 På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv?

 Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt?

 Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige?

 Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen?

Interna risker: 

 Kan vi lita på den information vi har tillgång till?

 Hur ser tillgången till stöldbegärliga tillgångar ut? (stöldbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier)

 Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.?

 På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen?

Verksamhetsrisker: 

 Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål?

 På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet?

 Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad?

 Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna

räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.)

Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning 

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma.

2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris:
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Konsekvens 

4 – Allvarlig 4 8 12 16 

3 – Kännbar 3 6 9 12 

2 – Lindrig 2 4 6 8 

1 – Försumbar 1 2 3 4 

Sannolikhet -> 1 – Osannolik 2 – Mindre sannolik 3 – Möjlig 4 – Sannolik 

Konsekvens 

4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända 

3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.) 

2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.) 

1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.) 

Sannolikhet 

4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå 

3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 

2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå 

1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå 

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in 

för att få fram en samlad riskbedömning. 

Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i 

Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål. 

En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl 

fungerande organisation förutsätter: 

 en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning

 tydliga och mätbara mål och regelverk

 dokumenterade rutinbeskrivningar
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 en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar

För att lyckas i arbetet med intern kontroll krävs följande: 

 en genomtänkt riskkartläggningsprocess samt en väsentlighets- och riskbedömning

 ett vidgat perspektiv på intern kontroll

 få med politikerna "på tåget"

 låt politikerna ta del av väsentlighets- och riskbedömningen

 inkludera andra än ekonomer

 tillvarata teknikens möjligheter

 information och utbildning

 översyn av policydokument och regler

 hitta en bra struktur för återrapportering

 Ha tålamod!
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Ledningsstaben 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Sjukfrånvaro Att sjukfrånvaron 

ökar 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Långtidsfrånvaro, 

sjukfrånvaro 

Uppföljning av 

personalstatistik 

två gånger per år i 

samband med 

tertial 2 och 

årsredovisning 

Sektorchef Mars 

September 

Arbetstillfredsställelse Risk för övertid 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Övertidmätning Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

KS 

KF 

April 

Risk för allt för stor 

arbetsbörda 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Mätning mertid, 

övertid, 

timanställningar och 

månadsanställningar 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

KS 

KF 

April 

Risk för alltför stor 

personalomsättning 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Personalomsättning Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

KS 

KF 

April 

Ineffektiv 

organisation 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Medarbetarenkät Medarbetarenkät KS Dec Jan 2019 

Personalförsörjning Att organisationen 

inte har rätt 

kompetens 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Tillsvidareanställda 

per yrkeskategori 

Sammanställning 

och analys i 

samband med 

årsredovisning 

KS 

KF 

April 

Svårt/omöjligt att 

rekrytera och 

behålla personal 

inom bristyrken 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kartläggning av 

bristyrken 

Årlig identifiering 

och kartläggning av 

bristyrken i 

samband med 

årsredovisning 

KS 

KF 

April 

IT Produktionsbortfall 

på grund av avbrott 

i IT-tjänster 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Incidentrapporter Incidentrapporter 

vid avbrott 

Sektorchef December 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Intern revision HSA, 

Internrevision SITHS 

Felaktig 

systembehörighet i 

förhållande till tjänst 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Systembehörighet Revisionskontroll Sektorchef December 

Utfärdande av 

felaktig ID-handling 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Utfärdande av ID-

handling 

Revisionskontroll Sektorchef Januari 

Personuppgifter 

Sekretess 

Att rutiner för 

hantering av 

personuppgifter 

enligt 

personuppgiftlagen 

brister 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantering 

personuppgifter 

Årligt stickprov Sektorchef Maj 

Delegation Brister i rutiner 

samt att rutiner inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång rutiner Stickprov Sektorchef Februari 

Avtal Att avtalsarkivet 

inte är 

uppdaterat/brister i 

bevakning 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Genomgång rutiner 

hantering avtal 

Stickprov 

/genomgång rutiner 

Sektorchef Juni 

Styrdokument Att styrdokument 

inte hålls 

uppdaterat/inte 

efterlevs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppdatering/ 

efterlevnad av 

styrdokument 

Årlig genomgång Sektorchef Februari 

Klagomål och synpunkter Brister i 

kvalitetssäkring/ 

Verksamhets-

utveckling 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning 

klagomålshantering 

Sammanställning 

och analys av 

inkomna 

klagomål/syn-

punkter 

Sektorchef Februari 

Allmänna handlingar Handlingar lämnas 

inte ut skyndsamt 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Tid för utlämning av 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

tid för utlämning av 

handlingar 

Sektorchef December 

Handlingar hittas 

inte 

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Genomgång av antal 

handlingar 

Årlig uppföljning av 

antal handlingar 

Sektorchef December 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Nämndadministration Bristande 

underlag/kvalitet för 

beslut i beredning 

och 

tjänsteskrivelser 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

underlag/kvalitet för 

beslut 

Dialog med 

Kommunstyrelsen 

KS December 

Driftentreprenad Arena 

Grosvad 

Uppföljning av 

gällande avtal 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Avtalstrohet Uppföljningsträffar 

med Medley 

Sektorchef Maj 

Föreningsbidrag Uppföljning av 

utbetalningar 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att utbetalningar 

görs till rätt 

förening 

Stickprov av 

föreningsbidrag 

Sektorchef Maj 

Webbplats/intranät Allvarligt fel på 
webbplats. Support 

omöjlig på grund av 

plattform 

3. Möjlig 3. Kännbar 9   Avstämning med IT-
avdelningen att 

tillräcklig backup utförs 

   Årlig avstämning Sektorchef December 

Kommunikationssystem Telefoni ur funktion 

längre period 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8   Fungerande 

supportavtal med 

Tele 2 

  Löpande avstämning Sektorchef December 

Inköp/betalningar Att vi bryter mot 

leverantörsavtal 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Att vi inte bryter 

mot 

leverantörsavtal 

Stickprov av inköp 

av vissa 

varor/tjänster från 

leverantörer 

utanför avtal 

Sektorchef Oktober 

Upphandling Att otillåten 

direktupphandling 

sker 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Otillåten 

direktupphandling 

Genomgång av 

föregående års 

reskontra 

Sektorchef Mars 

Hantering av leasingbilar Att skador på bilar 

inte anmäls till 

försäkringsbolaget 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Skadeanmälningar Löpande kontroller 

både vid daglig 

uthyrning samt vid 

avtalets utgång 

Sektorchef Februari 

Att leasingbilar körs 

för mycket/för lite 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av antal 

mil/bil 

Stickprov en gång 

per år av 

leasingbilarna samt 

efter 30 månader 

Sektorchef Februari 

Faktureringar/bidrags- Att faktureringar 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Faktureringar Stickprov av minst Sektorchef Oktober 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

ansökningar /ansökningar drar ut 

på tiden 

10 kundfakturor/ 

sektor 

Att bidrag ansöks av 

fel person 

Årlig 

genomgång/sektor 

Sektorchef Oktober 

Hantering av hand- 

respektive dagskassor 

Att handkassor 

hanteras och 

handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

handkassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Att dagskassor 

hanteras och 

handhas felaktigt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Inventering och 

genomgång av 

dagskassor 

Stickprov 1 ggr/år Sektorchef November 

Tillgång på likvida medel Att det inte finns 

medel till 

kommande 

utbetalningar 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Likviditets-

uppföljning 

Uppföljning av 

likviditetsplan varje 

månad 

KS Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni Juli 

Juli 

Augusti 
September 

Oktober 

November 

December 

Migrationsrelaterade 

intäkter och kostnader 

Att statsbidragen 

inte täcker 
kostnaderna för den 

verksamhet som 

bedrivs 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Uppföljning av 

statsbidragen från 
migrationsverket 

Årlig 

sammanställning 

KS April 

Utvecklingssatsningar Att genomförda 

utvecklings-
satsningar inte 

implementeras i 

verksamheterna 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Resultat och 

effektbedömning 

Årlig 

sammanställning 

Sektorchef Februari 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Redovisning av statistik Användande av fel 

verksamhetskoder i 

redovisningen, 

medför felaktiga 

nyckeltal 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Översyn av 

verksamhetskoder 

Årlig översyn Sektorchef December 

Budget/strategisk plan Att ekonomiska mål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

ekonomiska mål 

Sker i 

tertialrapport 1 

och 2 samt i 

årsredovisning 

KS 

KF 

Mars 

Maj 

Oktober 

Att verksamhetsmål 

inte nås 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Genomgång av 

verksamhetsmål 

Sker i tertial 2 och 

i årsredovisning 

KS 

KF 

Mars 

Oktober 

Politiska beslut Att politiskt fattade 

beslut inte 

verkställs 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång av 

politiska uppdrag 

Genomgång av 

politiska uppdrag 

KS April 

Oktober 

Politisk styrning Att prioriterade 

uppdrag inte 

genomförs enligt 

plan 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

prioriterade 

uppdrag 

Analys av 

uppdragsuppfyllelse 

KS Mars 

Sektor Utbildning 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Behörighet till gymnasiet Elever är ej 

behöriga till 

gymnasiet 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Behörighet till 

gymnasiet 

Sammanställning av 

betygskatalog 

KS Januari 

Augusti 

Meritvärde år 9 Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog 

KS Januari 

Augusti 

Betyg i alla ämnen Bristande 

måluppfyllelse 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning av 

betygskatalog 

KS Januari 

Augusti 

Grundsärskolans resultat Bristande 

måluppfyllelse 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Måluppfyllelse Sammanställning av 

resultat 

KS Januari 

Augusti 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Kränkande särbehandling Barn och elever blir 

kränkta 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Sammanställning 

och analys av 

incident-

rapportering till 

huvudman 

Genom systemet 

PMO 

KS Februari 

Maj 

September 

November 

Skolfrånvaro grundskola 

och gymnasieskola 

Omfattande 

frånvaro 

1. Osannolik 4. Allvarlig 4 Sammanställning 

och redogörelse av 

skolfrånvaro 

terminsvis 

Avläsning i 

frånvarorapport-

eringssystemet 

(Skola 24) 

KS Januari 

Augusti 

Kösituation och 

beläggning förskola 

Förskoleplatser 

saknas 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Sammanställning av 

kösituationen. 

Beräkning och 

prognos av 

beläggning 

KS April 

November 

Måluppfyllelse gymnasiet 

huvudman kommun och 

hemkommun 

Uppföljning av 

betyg, 

genomströmning 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Sammanställning 

och analys 

KS Augusti 

Måluppfyllelse 
vuxenutbildning/sfi 

Uppföljning av 
betyg, 

genomströmning 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Måluppfyllelse Avläsning i 
betygsregister 

KS Augusti 

Uppföljningsansvar Ungdomar i ålder 

16-20,

skolgång/syssel-
sättning inte är känd

2. Mindre

sannolik

3. Kännbar 6 Uppföljning 

ungdomar 16-20 år 

Sammanställning KS Mars 

September 

(Ny rapport) 
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Sektor Samhällsbyggnad 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Handlingsplan Lagen om 

skydd mot olyckor (LSO) 

Fastställda mål 

enligt handlingsplan 

uppnås ej 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

fastställd plan och 

genomförda 

åtgärder 

KS Februari 

Kompetens-

utvecklingskrav på 

befattningar inom 

räddningstjänsten 

följs ej 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Uppföljning av 

befintlig kompetens 

i förhållande till 

planerad 

Avstämning mot 

personalregister 

Sektorchef September 

Driftentreprenad Träffade 

avtal/överens-

kommelser följs inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Genomgång med 

Finspångs Teknisk 

Verk och 

Vallonbygden av 

uppdrag gällande 

innehåll, tidsplan 

och ekonomi 

Protokollförda 

möten med 

genomgång av 

planerade uppdrag 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

Uppföljning 

detaljplanearbete 

Brist på planlagd 

mark 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Följa upp planläget 

för kommunens 

detaljplaner samt 

hur många bostäder 

som de bedöms 

kunna ge 

Redovisning av 

planerade och 

pågående 

planärenden med 

prognostiserad 

tidsplan 

KS Maj 

November 

Följa upp planläget 

för kommunens 

detaljplaner samt 

hur många bostäder 

som de bedöms 

kunna ge 

Redovisning av 

planerade och 

pågående 

planärenden med 

prognostiserad 

tidsplan 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

Oktober 

November 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Lokalresursförsörjning Brist på godkända 

och verksamhets-

effektiva lokaler 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Att teknisk 

statusbedömning 

för kommunens alla 

fastigheter är 

genomförd 

Sammanställning 

med åtgärdsförslag 

och grovkalkyl 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 

Behovsbeskrivning 

inför politisk 

beredning av 

investeringsäskande 

avseende 

lokalinvesteringar 

Sammanställning av 

andel beskrivna 

investeringsbehov 

inför 2019 års 

budget 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 

Genomförda 

beslutade 

lokalinvesteringar 

enligt plan 

Sammanställning av 

återrapporterade 

investeringsprojekt 

innehållande 

avvikelser och 

analys 

Sektorchef Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Augusti 

September 

November 
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Sektor Vård och omsorg 

Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Granskning av 

påloggningsfil ÄO i 

procapita 

Ej behöriga loggar in 

i enskilda ärenden 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

inloggningsfil 

Procapita 

Stickprov 

kvartalsvis. 

Systemansvarig tar 

fram logglistor och 

enhetschefer 

granskar 

logglistorna. 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Utredningar ÄO Utredningar 

avslutas inte i rimlig 

tid 

4. Sannolik 2. Lindrig 8 Kontroll av 

utredningstiden 

Kontinuerlig 

aktgranskning 

Sektorchef April 

Augusti 

Oktober 

Hälsoplaner- Fall, 

undernäring, trycksår, 

palliativa planer och 

rehab.planer 

Hälsoplaner finns 

inte 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Förekomsten av 

hälsoplaner 

Journalgranskning 

Stickprov 1 gång 

per år 

Sektorchef December 

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckning ÄO 

Bristande kvalitet på 

dokumentationen 

och utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kvalitet på 

journalanteckningar 

Journalgranskning 

Kontinuerliga 

stickprov 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Genomförandeplaner ÄO Genomförande-

planer upprättas 

inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll av 

genomförande-

planer 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Brukares medel Hanteringen sköts 

inte på ett korrekt 

sätt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Följa upp och 

kontrollera 

hanteringen av 

brukares medel. 

Stickprov på de 

enheter som 

hanterar brukares 

medel. 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Uppföljning av klagomål, 

utredning och anmälan 

Lex Sarah & Lex Maria 

Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria 

Granskning av 

uppkomna ärenden 

och att åtgärder 

sker utifrån 

kvalitets- och 

ledningssystem 

KS Mars Maj 

April Sept 

Aug Nov 

Okt Feb 2019 

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer 

Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 

följsamhets-

Hygienombuden 

genomför 10 

Sektorchef Januari 

Augusti 
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Process Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

observationer följsamhets-

observationer 

/månad och 

avdelning. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 

kvaliteten i 

hygienrutinerna 2 

ggr/år. 

Biståndsbeslut Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 

beviljade insatser 

verkställs 

Granskning via 

verksamhets-

systemet 

KS 

KF 

Mars Maj 

April Sep 

Aug Nov 

Okt Feb 2019 

Ärenden avseende våld i 

nära relation 

Skyddsbehovet kan 

inte tillgodoses 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Ärenden avseende 

våld i nära 

relationer 

Uppföljning av 

aktuella ärenden 

Sektorchef Januari 

April 

Augusti 

Oktober 

Handläggningsprocess för 

färdtjänst och 

riksfärdstjänst 

Att handläggningen 

inte genomförs på 

ett rättssäkert sätt 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Analys av 

överklaganden 

Granskning av alla 

överklaganden 

KS Sep Nov 

Analys av 

sambandet mellan 

vad den enskilde 

sökt och vad den 

enskilde beviljats 

Stickprovskontroll KS Sep Nov 

Jävsituation Risk för jävsituation 

vid handläggning 

och genomförande 

av insatser. 

2. Mindre

sannolik

4. Allvarlig 8 Jävsituation Stickprovskontroll 

vid myndighets-

utövning och i 

verkställighet 

Sektorchef December 

Bostadsanpassningsbidrag Handläggningstid 

överstiger 
lagstadgad tid 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Handläggningstid 

bostadsanpass-
ningsbidrag 

Halvårsvis kontroll 

mot 
ärenderegistret 

Sektorchef November 

Läkemedelshantering Patienter får inte 

läkemedel enligt 

gällande ordination 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Sektorchef April 

Augusti 

December 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Samverkan vid 

utskrivning från 

slutenvård 

 Utebliven insats 

enligt hälso- och 

sjukvårdslagen 

och/eller 

socialtjänstlagen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Granskning av 

avvikelserapp-

ortering 

Sektorchef April 

Augusti 

December 

Avvikelseprocessen i 

procapita 
 Avvikelsen utreds 

inte systematiskt 

och leder inte till 

förbättringar för 

den enskilde 

2. Mindre 

sannolik 

3. Kännbar 6 Granskning av 

avvikelserap-

portering 

Granskning av 

avvikelserap-

portering 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Processer och rutiner i 

kvalitetsledningssystemet 
 Rutiner och 

processer 

identifieras inte och 

därmed fångas inte 

förbättrings-

möjligheter upp 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Granskning 

processer och 

planer för 

förbättringsarbete 

på enhetsnivå 

Redovisning av 

enheternas 

processer och plan 

för förbättrings-

arbete 

Sektorchef Januari 

Sektor Social omsorg 

Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Myndighetsbeslut  Bristande eller 

felaktiga 

myndighetsbeslut 

SoL & LSS 

2. Mindre 

sannolik 

4. Allvarlig 8 Sammanställning av 

beslut 

 KS April Maj 

Antal placerade barn och 

ungdomar 
 Hög andel 

placerade barn 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

placeringar 

 KS Jan Feb 

April Maj 

Augusti 

November 

Utredningar barn och 

unga 
 Lagstadgad 

utredningstid hålls 

inte 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Sammanställning av 

utredningstider 

 KS Jan Feb 

April Maj 

Augusti 

November 
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Process  Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment 
Hur sker 

kontrollen? 

Rapporteras 

till 

När 

rapporteras 

kontrollen? 

Antal placerade vuxna  Hög andel 

placerade 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Sammanställning av 

placeringar 

Sammanställning av 

antal placeringar 1 

gång/månad 

Sektorchef Januari 

Februari 

Mars 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

Augusti 

September 

Oktober 

November 

December 

Utredningar vuxna  Utredningstider 

hålls inte (max 3 

mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Sammanställning av 

utredningstider 

 Sektorchef April 

Oktober 

Utredningar LSS  Utredningstider 

hålls inte (max 3 

mån) 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Sammanställning av 

utredningstider 

 Sektorchef April 

Oktober 

Behörighet i 

verksamhetssystem IFO, 

VoO (LSS) 

 Obehöriga kommer 

in i systemen 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Sammanställning av 

antal obehöriga i 

systemen 

Stickprovskontroll Sektorchef Januari 

Augusti 

Journalanteckningar och 

sammanställning av 

daganteckningar IFO & 

LSS 

 Dålig kvalitet på 

dokumentation och 

utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning 

journaler IFO och 

LSS 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Genomförandeplaner LSS 

& IFO 
 Genomförande-

planer upprättas 

inte 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Granskning av 

genomförande-

planer 

Stickprov 

kontinuerligt 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Brukares medel  Hanteringen sköts 

inte på korrekt sätt 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning och 

kontroll av 

hanteringen av 
brukares medel 

Stickprov 2 

gånger/år 

Sektorchef Januari 

Augusti 
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Uppföljning av klagomål 

Lex Sarah, Lex Maria 
 Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Uppföljning av 

klagomål, Lex Sarah 

och Lex Maria 

Okt-dec 

Jan-mars 

April-juni 

Juli-sept 

KS Mars  

April Maj 

Augusti 

Okt Nov 

Nattfasta LSS  Tidsrymd mellan 

sista målet på 

kvällen till första 

mål på morgonen är 

för lång 

4. Sannolik 3. Kännbar 12 Tidsmätning Kostombuden gör 

10 st stickprov 

Sektorchef April 

Oktober 

Hygienrond och 

följsamhetsobservationer 
 Smittspridning 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hygien och 

följsamhets-

observationer 

Hygienombud 

genomför 

stickprov av 

följsamhets-

observationer. 

Granskning att 

hygienrond sker 

samt säkerställa 
kvaliteten i 

hygienrutinen 1 

ggr/år. 

Sektorchef Januari 

Anmälan om offentligt 

driven verksamhet 
 Verksamheter som 

bedrivs enligt SoL 

eller LSS anmäls 

inte till IVO 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Anmälningar till 

IVO 

Genomgång av 

anmälda 

verksamheter 

Sektorchef December 

LP-stiftelse beslut 2011-

12-19 KS §702 
 Få besökare i 

verksamheten och 

uppsökande 

verksamhet utförs 

inte 

2. Mindre 

sannolik 

2. Lindrig 4 Verksamhets-

uppföljning LP-

stiftelsen 

Kontakt med 

definierad 

målgrupp -

 stickprov 

Sektorchef December 

Biståndsbeslut  Beslut verkställs 

inte inom lagstadgad 

tid med risk för 

straffavgift 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Kontroll att 

beviljade insatser 

verkställs 

Granskning via 

verksamhets-

systemet 

KS 

KF 

Mars 

April Maj 

Augusti 

Okt Nov 

Ärenden avseende våld i 

nära relation 
 Skyddsbehovet kan 

inte tillgodoses 

2. Mindre 

sannolik 

4. Allvarlig 8 Ärenden avseende 

våld i nära 

relationer 

Uppföljning av 

aktuella ärenden 

kontinuerligt 

Sektorchef Januari 

April 

Augusti 

Oktober 

Jävsituation  Risk för jävsituation 

vid handläggning 

2. Mindre 

sannolik 

4. Allvarlig 8 Jävsituation Stickprovskontroll 

vid myndighets-

Sektorchef Januari 

Augusti 
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och genomförande 

av insatser 

utövning och i 

verkställighet 

December 

Ekonomiskt bistånd  Att bistånd betalas 

till fel person, 

förskingring 

3. Möjlig 2. Lindrig 6 Mottagare av 

ekonomiskt bistånd 

Stickprov Sektorchef Mars 

 Antal bidragstagare 

och antal hushåll 

3. Möjlig 1. Försumbar 3 Utvecklingen av 

antal 

biståndsmottagare 

och antal hushåll 

Sammanställning av 

statistik 

KS Mars Maj 

Juni Aug 

Sep Nov 

Dec Feb 2019 

 Förekomsten av 

handlingsplaner. Att 

man inte arbetar 

med rutinen 

2. Mindre 

sannolik 

1. Försumbar 2 Användandet av 

handlingsplaner som 

verktyg 

Stickprov Sektorchef Mars 

Behörighet i 

verksamhetsystem IFO 
 Obehöriga kommer 

in i systemet 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Säkerhet i 

verksamhetssystem 

Stickprovskontroll 

av systemförvaltare 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Aktanteckningar i 

Procapita IFO 
 Bristande kvalitet på 

dokumentationen 

och utebliven 

dokumentation 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Aktanteckningars 

kvalitet 

Journalgranskning 

genom 

kontinuerliga 

stickprov 

Sektorchef Januari 

Augusti 

Uppföljning av klagomål, 

Lex Sarah 
 Åtgärder vidtas inte 

och återkoppling 

uteblir 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 Att åtgärder vidtas 

och återkoppling 

sker 

Granskning av antal 

ärenden och att 

åtgärd/återkoppling 

skett 

KS Mars  

April Maj 

Augusti 

Okt Nov 
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Kommunstyrelsen  

 

Protokoll 45 (45) 

Sammanträdesdatum:  

2018-02-05  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2018-§ 48   Dnr: KS.2018.0056 

 

Internkontrollplan 2018 

Sammanfattning 
Inför 2018 års internkontrollplan har alla sektorer gjort en översyn av sina planer 
och gjort vissa justeringar och kompletteringar. Kontrollpunkter för sektor Kultur 
och bildning har omfördelats till berörda sektorer i och med omorganisation. Förra 
årets internkontrollplan bifogas för jämförelse.  

Planen bygger som tidigare år på väsentlighets- och riskanalys, samt på de kritiska 
områden som löpande identifieras i verksamheten. En del kontrollmoment 
rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första 
hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Centrala politiska uppdrag 
som rör budget strategisk plan samt verksamhetens utveckling i övrigt ska däremot 
rapporteras till kommunstyrelsen.  

Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och tillämpningsanvisningar, alltid 
rapporteras till kommunstyrelsen. Av dessa dokument framgår också att sektorschef 
skall göra en samlad bedömning av internkontrollen. Denna avrapporteras årligen 
till kommunstyrelsen i samband med årsredovisning.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Att fastställa internkontrollplan för 2018 

 
- - - - - 
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Dnr KS.2018.0254  

  

 

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  

 

 

Ej verkställt beslut LSS med beslutsdatum 2016-05-23 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av 

särskild avgift hos förvaltningsrätten, enligt 28 a § lagen (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, som gäller ej verkställt beslut i ett 

individärende. IVO begär att få in handlingar senast 17 april 2018.  

Bakgrund 

Den enskilde individen som yttrandet gäller för har beslut om bostad med 

särskild service enligt 9 § 9 LSS, med beslutsdatum 2016-05-23. Brukaren bor 

idag i lägenhet med stöd av personal från en privat utförare. Brukaren är placerad 

i Finspång men tillhör en annan kommun och har ansökt om förhandsbesked i 

Finspångs kommun. Brukarens ej verkställda beslut gällande bostad med särskild 

service har kontinuerligt rapporterats till IVO. 

IVO begär yttrande och handlingar enligt följande punkter: 

 En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa 

beslutet. 

 En beskrivning av eventuella insatser som den enskilde har erbjudits och 

erhållit under väntetiden samt när detta har skett. 

 Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och 

avslutades om det inte framgår av begärda handlingar. 

 Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende. 

Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslut till och 

med sista anteckningen. 

 Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade 

insatsen i aktuellt ärende. 

 Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella 

insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. 

Ange kostnad per insats. 

 Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade 

insatser i form av Bostad med särskild service för vuxna eller annan 

särskild anpassad bostad enligt 9§9 LSS kan verkställas inom skälig tid. 

Skäl till dröjsmål att verkställa beslutet 

Finspångs kommun har idag ett större behov av bostäder med särskild service 

inom LSS än vad som idag finns tillgängligt. 
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Petra Käll Antonsen 

2018-03-19  2 (3)  

Dnr KS.2018.0254  

  

 

 

Sektor social omsorg har tagit fram en boendeplanering samt en 

behovsspecificering för bostäder med särskild service enligt LSS. 

Boendeplaneringen daterad 2016-06-03 är presenterad i kommunstyrelsen. 

Sektorn har på uppdrag av politiken ombetts ta fram en mer specifik redogörelse 

för hur behovet av bostäder med särskild service inom LSS-området ser ut. Detta 

finns redogjort i behovsspecificeringen daterad 2016-12-30 som presenterats för 

kommundirektören. Sektorns identifierade behov av att tillgänglighetsanpassa en 

gruppbostad samt upprätta en ny gruppbostad om ca 6 platser, har förts fram till 

politiken och ärendet har funnits med i arbetet kring investeringsplanen för 2018. 

Politiken har fattat beslut om att en utökning av platser för bostad med särskild 

service 9§9 LSS ska genomföras enligt ovan nämnd behovsspecificering. 

Processen för upprättande av en ny gruppbostad är i planeringsfasen och 

kommunen räknar med att en ny gruppbostad kan stå klar om cirka ett år.  

Behovet av gruppbostäder inom LSS påverkar även den kö som uppstår till 

servicebostäder då det idag finns brukare inom servicebostäder som har behov av 

gruppbostad. 

Insatser i väntan på verkställt beslut 

I väntan på att beslut om bostad med särskild service enligt 9§9 LSS ska 

verkställas bor den enskilde i lägenhet med stöd av personal från en privat 

utförare. Brukaren har en godman. Brukaren har inga övriga insatser från 

kommunen i väntan på verkställighet.  

Uppgifter om kostnader 

Insats Kostnad per månad 

Beräknad snittkostnad för bostad med 

särskild service i Finspångs kommun, 

(se bilaga 4) 54 443 kr 

 

Verkställighet inom skälig tid 

 

För att kunna verkställa beslut om bostad med särskild service inom skälig tid 

arbetar sektor social omsorg på följande sätt: 

 Samtliga enhetschefer inom LSS-området, utvecklingsstrateg och LSS-

handläggare träffas var tredje vecka för att stämma av inflödet av 

ansökningar gällande bostad med särskild service samt delges fattade 

beslut. 

 LSS-handläggare och enhetschefer arbetar utifrån rutin ”Från beslut till 

verkställighet, bostad med särskild service” (se bilaga 2)  

 Behovsspecificeringen uppdateras kontinuerligt minst en gång per år (se 

bilaga 2). 
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 Sektorn deltar aktivt i kommunens lokalstrategiska grupp som samordnas 

av sektor samhällsbyggnad. Där lyfts det totala behovet av 

lokalförsörjning inom kommunens sektorer. Gruppen arbetar på uppdrag 

av kommundirektören. Lokalstrategisk grupp träffas varannan månad. 

 Vid handläggning av projekt gällande fastigheter använder kommunen en 

sjustegsmodell, en tydlig processbeskrivning från kundbehov till 

genomförande och utvärdering. Syftet med modellen är att ta rätt beslut 

och undvika felsatsningar. (Se bilaga 4) 

 

Bilagor 

Bilaga 1: LSS-utredning samt journalanteckningar 

Bilaga 2: Behovsspecificering 2016-12-30 

Bilaga 3: Boendeplanering 2016-06-03 

Bilaga 4: Minnesanteckningar lokalstrategisk grupp 

Bilaga 5: Kostnad per brukare/ bostad med särskild service 

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge 

kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-33721//2016-7). 
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Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Bilaga 1, beslut.pdf 

 Skyddskod : Sekretessmarkerad 

 Paragraf : 26 kap. 1 §
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Postadress Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress Bergslagsvägen 13-15 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på e-förslag - Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken 

 

Sammanfattning 
Ett e-förslag har inkommit från Gördil Svendsen som önskar en permanent bro 
som förbinder Bruksparken med Slottsparken.  
 
Kontakt har tagits med Gördil Svendsen angående bron som föreslås.  
Förslagsställaren menar att det skulle binda ihop centrum med Slottsparken på ett 
fint sätt. Under telefonsamtalet med Gördil kom det fram att det är väldigt många i 
umgänget som önskar denna bro för att slippa går runt på Bruksgatan utan trottoar 
när man ska till Slottsparken. Gördil var väldigt positiv att Kommunen hörde av sig 
i frågan. 
  
Idén till detta förslag fick man när Cirkusslottet arrangerades i augusti 2017 då man 
byggde en tillfällig bro som många använde och tyckte var bra under perioden den 
fanns där. 
 
Kontakt har tagits med Siemens som är markägare till Slottsparken för att se hur de 
ställer sig till förslaget.  Siemens är i dagsläget inte intresserad att ha en bro mellan 
Bruksparken och Slottsparken då det skulle öka trycket på både renhållning och 
underhåll på Slottsparken. Frågan har tidigare varit uppe och man har från Siemens 
sida svarat liknande då enligt fastighetschefen. 
 
 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta: 

1. Att avslå medborgarförslaget. 

2. Att meddela förslagsställaren beslutet. 
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Kommunfullmäktige 

 

Protokoll 37 (37) 

Sammanträdesdatum:  

2017-11-29  

 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

2017-§ 179   Dnr: KS.2017.1087 

 

Förslag att remittera e-förslag - Permanent bro från 
Bruksgatan över till Slottsparken 

Sammanfattning 
Görild Svendsen har lämnat ett e-förslag om Permanent bro från Bruksgatan över 
till Slottsparken förslaget har totalt fått 42 röster. Görild skriver bland annat: 

 
”Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via 
nedre delen av Bruksgatan till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse 
vara estetiskt tilltalande och anpassas så rörelsehindrade personer kan 
använda den.” 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka 
till kommunfullmäktige för beslut. 

- - - - - 
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Permanent bro från Bruksgatan över till 
Slottsparken. 

Sammanfattning 

Det vore önskvärt med en direkt förbindelse för gångtrafik från centrum via nedre delen av Bruksgatan 
till Slottsparken. Självklart skall denna förbindelse vara estetiskt tilltalande och anpassas så 
rörelsehindrade personer kan använda den. 

Beskrivning 

Idag finns en tillfällig gångbro uppmonterad då en cirkus skall hålla till i Slottsparken. Det vore önskvärt 
med en permanent gångförbindelse i detta läge. Slottsparken skulle på detta sätt bli betydligt mera 

tillgänglig som ett vackert andningshål för centrumflanerare. En vacker bro i detta läge skulle dessutom 
ytterligare försköna den vackra Slottsparken. 

 
Fredrik Wastesson, 2017-09-20 15:24:40  

Förslaget är inlämnat av Görild Svendsen. Flera pappersunderskifter har lämnats och dessa räknas sedan 
med om förslaget går vidare  

Onlineunderskrifter 

 
Nr. Namn Datum Kommentar 

 
1 Lena Svensson 2017-08-22 Mycket bra och trevligt förslag. 

 
2 Clara Nyström 2017-09-16 
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Dnr KS.2018.0067 

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 

Riktlinje för resor och fordon 

Uppdraget med att formulera riktlinjer för resor och fordon i Finspångs kommun 

har sitt avstamp i Finspångs kommuns energiplan som bland annat säger 

följande: 

 Att vara en fossilbränslefri kommunkoncern år 2025

 Att minska energianvändningen i kommunorganisationens fordonspark

med 20% från 2008 till 2020

För att nå dessa mål behöver kommunen trappa upp sitt arbete för fossilfria och 

energieffektiva resor och transporter. Under 2017 använde kommunens fordon 

mer energi än 2008, och fossila drivmedel stod för 73% av fordonens totala 

energianvändning. 

En utredning om tjänsteresor från 2011, baserad på en enkät, visar att de flesta 

som utnyttjar kommunens poolbilar gör tjänsteresor så ofta som varje vecka. Det 

vanligaste färdsättet vid tjänsteresor uppgavs vara just poolbil. Därefter kommer 

privat bil, enhetens bil, kollektivtrafik, och privat cykel. Ytterst få svarade att de 

samåker, promenerar eller använder poolcykel vid tjänsteresor.  

Under 2016-2017 har det digitala körjournalsystemet använts för undersökningar 

av hur kommunala bilar används. Stickprov ur poolbilarnas användning visar att 

det sker relativt många korta resor och att poolbilar dagligen används för resor 

till centrala Norrköping eller Linköping. 

Utredningen från 2011 visar att bil var det vanligaste färdsättet, men samtidigt så 

var många medarbetare öppna för andra alternativ. Enkätsvaren visar att ca 50 % 

gärna skulle ha resfria möten, och många tyckte även att cykel och 

kollektivtrafik skulle kunna fungera bra för tjänsteresor.  

En del korta resor skulle troligtvis kunna ersättas av cykel eller elcykel, och en 

del resor till centrala Norrköping och Linköping skulle troligtvis kunna göras 

med kollektivtrafik. Somliga resor kanske inte ens behöver genomföras, om de 

kan ersättas av ett webbmöte.  
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Utifrån detta har förvaltningen formulerat riktlinjer för resor och fordon i 

Finspångs kommun som utgår från miljöhänsyn men som även möjliggör god 

ekonomisk hushållning, god arbetsmiljö och en ökad trafiksäkerhet.  

 

Konkret vägledning i hur dessa riktlinjer ska användas är givetvis också viktigt. 

Det ska vara lätt att göra rätt. Därför behöver riktlinjerna följas av riktad 

information som gör det lätt att implementera dessa i enlighet med 

organisationens förutsättningar.  

 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

 
1. Att anta riktlinjer för resor och fordon i Finspångs kommun 
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2 

Inledning 

Inom flera av Finspångs kommuns uppdrag ingår det tjänsteresor. Det finns 

fler olika aspekter att ta hänsyn till när det gäller hur dessa ska hanteras så 

som miljöpåverkan, hälsa, effektivitet, arbetsmiljö och attraktiviteten som 

arbetsgivare. 

Utsläpp av växthusgaser från resor och transporter bidrar i stor omfattning 

till klimatförändringar. Att minska påverkan på miljön och klimatet är vårt 

gemensamma ansvar, där alla enskilda personers handlingar spelar roll. Ge-

nom att göra medvetna val av färdsätt kan vi minska vår miljöpåverkan, 

samtidigt främja folkhälsa, trafiksäkerhet, ekonomisk hushållning och ar-

betsmiljö och attraktiviteten som arbetsgivare.  

I föreliggande riktlinjer tas hänsyn till energianvändning, klimatpåverkan, 

folkhälsa, trafiksäkerhet, ekonomisk hushållning, arbetsmiljö och attraktivi-

tet som arbetsgivare. Uppföljning av resor i tjänsten sker med avseende på 

energianvändning och klimatpåverkan, men även med avseende på resurser.  

Syfte 

Riktlinjerna för resor och fordon är ett verktyg för att ge medarbetare och 

förtroendevalda vägledning till att kunna göra medvetna val i sitt resande. 

Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och eko-

nomin (innefattar även arbetstid). Resor i tjänsten ska i så stor utsträckning 

som möjligt ske 

 effektivt när det gäller energi men även med hänsyn tagen till ar-

betstid och med liten miljöpåverkan, 

 trafiksäkert, 

 kostnadseffektivt. 

Omfattning 

Riktlinjerna för resor och fordon omfattar planering och genomförande av 

resor som görs i tjänsten och som betalas av Finspångs kommun. De omfat-

tar även de fordon som ägs eller leasas av Finspångs kommun, med undan-

tag för arbetsmaskiner och specialfordon. Alla medarbetare och förtroende-

valda omfattas av riktlinjerna. 

Ansvar 

Var och en ansvarar för att varje resa sker på ett miljöanpassat, trafiksäkert 

och kostnadseffektivt sätt. Vidare ansvarar var och en för att en god arbets-

miljö upprätthålls. Chefer ansvarar för att riktlinjerna är kända och följs av 

sina medarbetare. Kommunstyrelsen ansvarar för att riktlinjerna ges goda 

förutsättningar att följas, genom kontinuerlig uppföljning och utveckling av 

arbetssätt för att underlätta hållbara val.   
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Resor 

Planering av en resa ska utgå från följande prioritetsordning: 

1. Ingen resa– kan jag delta i mötet via telefon eller webbmöte? 

2. Minimal klimatpåverkan – kan jag gå, cykla eller åka kollektivt? 

3. Effektivt resesätt och arbetsmiljö – hänsyn behöver tas till hur 

mycket arbetstid och hur hög kostnaden är för resan.  

4. Resa med bil – i första hand med kommunens bilar. 

Ingen resa 

Ingen resa innebär att mötet sker på distans. Telefon, videokonferens eller 

webbmöte ersätter det fysiska mötet. Det sparar inte bara miljön, utan inne-

bär även att arbetstid och ekonomiska resurser kan användas mer effektivt. 

Att anordna eller delta i ett resfritt möte 

Mötestillfällen som passar särskilt bra att hålla resfria är uppföljningsmöten, 

avstämningsmöten och diskussioner kring dokument. Utbildningar och in-

formationstillfällen sänds ibland via webben. 

Teknik för att anordna webbmöten finns genom kommunens kommunikat-

ions- och telefonisystem. Tekniska hjälpmedel för att anordna eller delta i 

ett resfritt möte finns även i kommunhusets reception och hos IT-

avdelningen. Det finns konferenstelefon att låna, och möjlighet att installera 

programvara som kan användas för webbmöten.  

Ibland är det så enkelt att en inbjudan till ett webbmöte eller en utbildning 

innehåller en länk till en webbsida där mötet sker. Då behövs ingen extra 

utrustning för att delta i webbmötet. 

Minimal klimatpåverkan 

Minimal klimatpåverkan innebär att resan sker med hållbara färdsätt: till 

fots eller med cykel, buss eller tåg. Inom Finspångs tätort bör resan ske till 

fots eller på cykel. Längre resor bör i första hand ske med kollektivtrafik. En 

bokningsguide finns på kommunens intranät. 

Cykel 

Fordonspoolen ska innehålla cyklar och elcyklar, som bokas och hämtas i 

kommunhuset. Enheten debiteras inte för lånet. Användande av cykelhjälm 

rekommenderas. 

Buss 

Östgötatrafikens resekort, som gäller för resor på alla Östgötatrafikens lin-

jer, kan bokas och hämtas ut i kommunhusets reception. Enheten debiteras 

inte för lånet.  
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Resan kan planeras med hjälp av Östgötatrafikens webbplats eller mobilapp. 

Ombord på bussen eller pendeltåget registreras resan genom att resekortet 

hålls mot kortläsaren. Inga kvitton krävs om resan sker med kommunens 

resekort. 

Tåg 

Tågresor bokas via resebyrå som kommunen har ramavtal med. Det går ofta 

att kombinera tåg och lokal kollektivtrafik i en biljett, så att byten mellan 

linjer eller färdsätt kan ske smidigt.  

Tågbiljetter finns i kategorierna avbokningsbara, ombokningsbara och ej 

ombokningsbara. Resenären avgör själv vilken flexibilitet som är nödvän-

dig. Observera att av- eller ombokning endast är möjligt innan avgångstid. 

Kommunen har en försäkring som kan täcka långa förseningar och outnytt-

jade biljetter. Mer information finns på intranätet, eller fås av Räddnings-

tjänstens beredskapssamordnare. 

Flyg 

Flyg är visserligen en form av kollektivtrafik, men det är också det färdsätt 

som medför allra störst klimatpåverkan. Därför bör flygresor ske enbart i 

undantagsfall och vid långa resor, exempelvis till norra Sverige eller till ut-

landet. Flygresor bokas via resebyrå som kommunen har ramavtal med. 

Effektivt resesätt och arbetsmiljö 

Resan bör planeras så att en god arbetsmiljö främjas. Det innebär exempel-

vis att övernattning kan motiveras om resan är lång och mötet startar tidigt 

på dagen.  Det kan också innebära att snabbare resesätt är att föredra utifrån 

åtgång när det gäller arbetstid, möjlighet till balans arbetsliv och fritid samt 

den faktiska kostnaden för resan.  

Resa med bil 

Bil bör endast vara ett alternativ då resan går utanför Finspångs tätort och då 

kollektivtrafikförbindelser saknas. I första hand används kommunens bilar. 

Samåkning är ett bra sätt att minska miljöpåverkan och kostnader om en bil-

resa är nödvändig. Privat bil eller taxi får användas om andra möjligheter 

saknas.  

Om möjligt bör resan planeras så att en god arbetsmiljö främjas. Det innebär 

att det i vissa fall kan vara motiverat att använda privat bil i tjänst, exempel-

vis då en tjänsteresa påbörjas och avslutas vid bostaden.   

Poolbil 

Kommunens poolbilar kan bokas och hämtas i kommunhuset. Enheten debi-

teras en kilometerkostnad och en timkostnad. 

Finspångs kommun använder i möjligaste mån bilar som kan drivas med 

förnybara drivmedel. För att minimera klimatpåverkan är det viktigt att 
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dessa bilar tankas med förnybart drivmedel, även om de också kan drivas 

med fossila drivmedel. Fossila drivmedel får enbart tankas om förnybart al-

ternativ saknas. Tankning ska om möjligt ske hos bolag som kommunen har 

ramavtal med. 

Poolbilarna är försedda med teknik som genererar elektroniska körjournaler, 

och med alkolås. Munstycke till alkolåset delas ut i receptionen. Bilen kan 

startas först efter ett godkänt utandningsprov.  

Kontrollera alltid att bilen är hel och fungerar som den ska innan färd. Ska-

dor på poolbilar ska anmälas till receptionen.  

Privat bil i tjänst 

Finspångs kommun eftersträvar att användning av privat bil i tjänst ska und-

vikas, i syfte att uppnå liten miljöpåverkan och god trafiksäkerhet.  

Användande av privat bil i tjänst ska godkännas av närmaste chef för att er-

sättning ska vara berättigad. Privat bil i tjänst ska uppfylla motsvarande 

miljö- och säkerhetskrav som kommunens ägda eller leasade bilar, se sekt-

ionen Fordon nedan. 

Förarens ansvar 

Medarbetare som kör bil i tjänsten ska:  

 Ha körkort och den behörighet och hälsa som krävs för att på ett tra-

fiksäkert sätt köra bil i tjänsten. 

 Följa gällande lagstiftning, såsom hastighetsgränser och användande 

av bilbälte. 

 Undvika att använda mobiltelefon under färd, eller använd hands-

free.   

 Uppträda som en förebild i trafiken. 

 Eftersträva att köra sparsamt (bränslesnålt), för att minska miljöpå-

verkan.  

Böter för trafikförseelser och felparkering betalas av föraren.  

Fordon 

Finspångs kommuns fordon ska möjliggöra en låg miljöpåverkan och en 

god arbetsmiljö. Ansvaret för att detta efterföljs ligger hos ansvarig för upp-

handling och enhet som ansvarar för fordonen.  

Inköp och leasing 

Upphandling av fordon ska göras i enlighet med kommunens upphandlings-

policy. Kommunens inköpssamordnare ska kontaktas vid byte, köp, leasing 

eller försäljning av fordon, samt vid tecknande av försäkring. 

Fordon som är äldre än åtta år bör avvecklas. Genom att ha en relativt ny 

fordonsflotta säkerställs hög trafiksäkerhet och bättre miljöegenskaper. 
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Miljöhänsyn 

Finspångs kommuns fordon ska ha låg bränsleförbrukning och låg klimat-

påverkan. Bilar ska om möjligt kunna använda förnybart drivmedel.  

Motorvärmare bör användas då bilen står uppställd utomhus och det är kal-

lare än 10°C. Det är lämpligt att använda motorvärmare under 30 till 90 mi-

nuter innan motorstart.  

Rätt däcktryck ökar däckets livslängd och minskar bilens bränsleförbruk-

ning. Däcktryck ska därför kontrolleras regelbundet, och om det är för lågt 

ska däcket fyllas till rekommenderad nivå. Om däcken är varma (vilket de 

blir efter 3 km körning) så ska däcktrycket vara 0,3 bar högre än det re-

kommenderade värdet.  

Trafiksäkerhetskrav 

Nya bilar som köps in eller leasas ska ge förare och passagerare bra skydd 

vid frontal- och sidokollisioner. Detta krav anses vara uppfyllt om bilen 

uppnått fem stjärnor vid provning enligt Euro NCAP (European New Car 

Assessment Programme). 

Bilar som används i tjänsten ska ha  

 Krockkudde på de framsätesplatser som används 

 Huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används 

 Låsningsfria bromsar  

 Däck med minst fyra millimeters mönsterdjup 

Service och underhåll 

Service ska ske enligt rekommenderade intervall och om bilens instrument-

panel indikerar att service är nödvändig. Däckbyten ska ske i rätt tid och i 

enlighet med gällande lagkrav. Cyklar ska ha en årlig funktionskontroll.  

Bilar leasas med överenskomna körsträckor, och att köra längre är förenat 

med en kostnad. Faktisk körsträcka ska följas upp, och om den inte överens-

stämmer med leasingavtalet ska inköpssamordnaren kontaktas. 

Fordon ska kontrolleras regelbundet med avseende på in- och utvändiga 

skador. Funktioner som omfattas av garanti, såsom elektriska fönsterhissar 

och stolsvärme, ska också kontrolleras. Skador meddelas till inköpssamord-

naren och fel som omfattas av garanti ska åtgärdas vid service.   

Uppföljning 

Kommunstyrelsen ansvarar för att följande följs upp årligen: 

 Drivmedelsförbrukning 

 Körsträckor för kommunens ägda och leasade fordon 

 Körsträckor för privat bil i tjänst 

 Användning av Östgötatrafikens resekort i kommunens ägo 
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 Användning av kommunens cyklar och elcyklar 

 Tågresor 

 Flygresor 

En årlig uppföljning av ovanstående mätetal möjliggör ständig förbättring 

av IT-verktyg och tillgänglighet till resekort, cyklar och poolbilar, i syfte att 

underlätta för medarbetare att följa riktlinjerna.  

Riktlinjerna för resor och fordon och deras efterlevnad ska utvärderas varje 

mandatperiod. I samband med utvärderingen ska riktlinjerna revideras. En 

kontinuerlig utvärderings- och revideringsprocess säkerställer att riktlinjerna 

är relevanta och användbara. 
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Kommunstyrelsen 

Återrapportering ÄBIC 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-22 Ks.333. att en återrapportering kring 

arbetet med planeringssystem för resursfördelningsmodell skulle ske våren 2015. 

Sammanfattning 
Majoritetens budgetförslag för 2013 innehöll områden som behöver en fördjupad 
analys, nivåer inom äldreomsorgen är ett av dessa områden. Kommunstyrelsen tog 
november 2012 ställning till reviderade riktlinjer avseende biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen och som en fortsättning på det arbetet avsåg sektorn att genomföra 
en förstudie av EBV (ekonomi, behov, verksamhetsstyrning). I förstudien lyftes 
fram ett antal risker som innebär att Finspångs kommun inte kan arbeta utefter 
önskad EBV metod.  

Socialstyrelsen har inom ramen för satsningen De mest sjuka äldre, fått i uppdrag 
att introducera en nationell modell för – och utbildning i – Äldres Behov I 
Centrum, ÄBIC. Detta för att uppnå en mer likvärdig och rättssäker äldreomsorg. 
ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, med strukturerad 
dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, ”Internationell klassificering 
av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa”.  

När EBV-förstudien skrevs lyfte sektorn risken att vår IT-leverantör inte 
vidareutvecklar EBV-modulen långsiktigt. Farhågan besannades och IT-
leverantören rekommenderade att Finspångs kommun inte köpte EBV-modulen. 
EBV som resursfördelningsinstrument är svårarbetat utan ett fungerande IT-system 
då det kräver en hantering vid sidan av huvudsystemet. Kommunstyrelse beslutade 
att införa ÄBIC 2014-09-22 Ks 333 och sökte prestationsmedel för att sektor social 
omsorg har utbildat två processledare. Efter en tid så ändrade Socialstyrelsen ÄBIC 
till IBIC (Individens Behov I Centrum). 

Idag arbetar myndighetskontoret, sektor vård och omsorg med IBIC (Individens 
behov i centrum). Sektor vård och omsorg följer upp volymerna inom hemtjänsten 
och vi kan idag se att vi har god kontroll på våra volymer och har kunnat sänka 
kostnaderna inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen har genom volymkontroll kunnat 
vända ett kraftigt underskott till balans i ekonomin.  

Volymutveckling 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Biståndsbedömt 161600 168600 179000 164000 152300 145400 147500 140800 

Planerat i hemtjänsten 129100 146400 138800 133700 142700 137500 135950 127500 

% planerat av  
biståndsbedömt 80% 87% 78% 82% 94% 95% 92% 91% 
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Mellan hemtjänstenheterna varierar volymerna kraftigt vilket gör att hemtjänsten 
arbetar aktivt med bemanningsplanering. 
Biståndshandläggarnas beslut är tidsbedömda och utifrån vår uppföljning har vi 
kontroll över volymer varför det hittills inte varit aktuellt med ett 
resursfördelningssystem som är digitalt. Vår leverantör av verksamhetssystemet har 
inte heller lyft att det finns någon modul som hanterar volymer. 

 
Förslag till beslut 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ta återrapportering avseende 
ÄBIC till protokollet. 
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Kommunstyrelsen  

 

 

Samverkan löneadministration med Valdemarsviks 
kommun 

 

Sammanfattning 

 
Finspångs kommun och Valdemarsviks kommun har haft en dialog kring 
samverkan när det gäller löneadministration.  
 
Under 2017 har Valdemarsviks förutsättningar för en egen löneadministration 
förändrats i grunden med start i att vakans uppstått.   
 
En fungerande löneadministration är en central funktion i en kommunal 
verksamhet. Det är oerhört angeläget att upprätthålla kompetens och 
kvalitet, för att löneutbetalningarna ska ske med rätt belopp i rätt tid. 
Löneadministrationen blir generellt allt mer komplex och i kommunal 
verksamhet är den grundläggande komplexiteten stor, genom att många 
lagar och avtalsområden ska tillämpas. Detta kräver en bred kompetens 
och erfarenhet för att hålla en god kvalitet.  
 
Den nuvarande situationen i Valdemarsviks kommun innebär att det finns 
risker för kvalitetsbrister i form av felaktiga utbetalningar och en osäker 
rätts- och avtalstillämpning.  
 
Om samverkan kommer att ske med Valdemarsviks kommun skulle 
ytterligare två heltidstjänster införas i Finspångs kommun. Två av 
avdelningens heltidstjänster kommer att riktas till att hantera 
Valdemarsviks löneadministration inklusive systemförvaltning av 
personalsystemet. 
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Positiva effekter 
De positiva effekterna av att samarbeta kring löneadministrationen är 
många. I Finspångs kommun har vi en stabil löneadministration, det finns 
viss omsättning på personal men den är inte hög i dagsläget. Det finns en 
blandning mellan relativt nya inom området och mer erfarna. Att 
samverka med Valdemarsviks kommun skulle innebära att kvalitet och 
säkerhet när det gäller kommunens löneadministration skulle stärkas 
ytterligare. Sårbarheten skulle minska och arbetsmiljöfrågor kopplat till 
sårbarheten skulle förbättras i förlängningen. Fortsatt arbete med att 
effektivisera processerna inom löneadministrationen pågår ständigt.  
 
I grunden kommer Valdemarsviks kommun fortsatt ha ansvar för 
löneadministrationen gällande deras medarbetare och förtroendevalda och 
uppdraget för deras Personalenhet kommer vara detsamma som tidigare.  
 
Båda kommunerna kommer att ha ansvar för den verksamhetsmässiga 
utvecklingen i den gemensamma löneadministrationen. Finspång har det 
operativa ansvaret för löneadministrationen och alla medarbetare är 
anställda av Finspångs kommun. Frågor om arbetsmiljö, 
kompetensutveckling och andra personalrelaterade frågor ansvarar 
Finspångs HR-avdelning och HR-chef för. Det gemensamma kontoret 
följer Finspångs kommuns styrmodell och ledningsprinciper. 

 
Samarbetsavtal 
Samarbetet ska regleras i avtal. Valdemarsviks kommun köper tjänster av Finspångs 
kommun. Det innebär att forum för att diskutera hur samarbetet fungerar och kan 
utvecklas, måste skapas mellan kommunernas HR- och kommundirektörer. Avtalet 
ska tidsbegränsas, men förlängning sker om det inte formellt sägs upp av någon av 
parterna.  
 
Finansiering 
Vi har beräknat att det under första året kommer att krävas två extra 
årsarbetare för att kunna hantera den gemensamma löneadministrationen.  
Till detta kommer viss overheadkostnad, t ex kostnader för ledning och 
lokaler. Avsikten är att år två ha effektiviserat hanteringen så att 
Valdemarsvik finansierar 1,75 tjänst för löneadministrationen där 
Finspångs kommun avser att bidra med 25 procents tjänst genom 
omfördelning av resurser internt.  
 

Förslag till beslut 

1. Att inleda samarbete med Valdemarsviks kommun gällande 

löneadministration.  

2. Att uppdra till kommundirektören att teckna ett samarbetsavtal med 

Valdemarsviks kommun 
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